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KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 

  JÄSEN:   VARAJÄSEN:  

Eeva Korhonen, pj          x                     Terhi Minkkinen       -   

Jouko Leskinen, vpj        x                     Mauri Hänninen        - 

Jari Huuskonen               x                     Sanna Utriainen         -        

Arvo Leppänen               x                     Juho Hintikka            -     

 Anna Häyrinen               x                     Mirja Hytönen           -  

                               

                                

           

 

              

 

                                                                      VARAJÄSEN: 

Mika Pasanen, kunnanjohtaja           x                 

Simo Väisänen, khall. pj                   -                                                     

Miia Minkkinen, khall edustaja        x          x 

Eija Alhonen, osastopäällikkö,  

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä                x                   

 

  § 62-69 

-PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS  

JA VARMENNUS 
Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Eeva Korhonen                      Eija Alhonen  

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-

SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR-

KASTUS 
(tarkastuspaikka ja -aika 

sekä tarkastajien allekirjoitukset)  

  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta: 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Leskinen ja Jari Huuskonen 

 Tarkastusaika 

Konnevedellä 8.12.2021 

 

  

 

Jouko Leskinen                               Jari Huuskonen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-

SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 

 

Paikka ja pvm 

 

Konneveden kunnan verkkosivuilla 9.12.2021 alkaen. 

 Virka-asema     Allekirjoitus 

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä    Eija Alhonen 
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TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJAN 

PÄIVITYS 

Sosiaali- ja terveysltk § 62 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 579 0652   

 

Palvelusetelin käyttöön on laadittu tehostetun palveluasumisen 

palvelusetelin sääntökirja Konnevedelle, joka on päivitetty 

tehostetun palveluasumisen kustannusten nousemisen vuoksi (Liite 

x). Palvelusetelijärjestelmää on myös yksinkertaistettu ja muutettu 

tasa-arvoisemmaksi asiakkaita kohtaan. Sääntökirjan mallipohjana 

on toiminut Sitran palvelusetelin sääntökirja-malli Palvelusetelin 

sääntökirja – yleinen malli, 2011, Sitra.  

Sääntökirjaa noudatetaan kunnan järjestäessä palveluasumisen 

palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain 

(569/2009) mukaisesti. Sääntökirja sisältää kunnan asettamat 

vaatimukset palvelusetelitoiminnalle. Kunta velvoittaa 

palveluntuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Tehostetun 

palveluasuminen palveluseteli on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on 

fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin 

paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa, 

valvontaa ja hoitoa. Palveluseteli sisältää kokonaisvaltaisesti 

ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut ja tarvittavan hoidon, 

avustamisen ja toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä. 

Palvelusetelin arvo on samansuuruinen kaikille asiakkaille.  

Kunta toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä 

palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, jotka täyttävät sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5§:n 1. mom:n 

kohtien 1 - 5 vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset ja 

ehdot. Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia 

käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan 

ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, 

kun palveluntuottaja on toimittanut hakemuksensa pyydettyine 

liitteineen. Kunta merkitsee hyväksymänsä palveluntuottajat lain 

4§:n 3 mom:ssa tarkoitettuun luetteloon. Kunta valvoo 

palveluntuottajien toimintaa sääntökirjassa tarkemmin eritellyn 

mukaisesti. Kunnalla on oikeus saada palveluntuottajalta 

palvelutuotantoonsa liittyvät tiedot ja selvitykset.  

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan 

hyväksymän palveluntuottajan tuottamien tämän sääntökirjan 

tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Asiakkaalla on oikeus 

kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee  
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ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin. 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen ja perii 

vuokran. Lisäksi palveluntuottaja perii asiakkaalta 

omavastuuosuuden sekä asiakkaan itse tilaamat palvelut 

palveluntuottajalta. Sääntökirja on esityslistan LIITE 1.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy tehostetun 

palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan päivityksen.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KONNEVEDEN KUNNAN KOTIHOIDON JA ASUMISPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN 

PERUSTEET 1.1.2022 ALKAEN 

Sosiaali- ja terveysltk § 63 

 

Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 579 0652  ja 

palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 

 

Toimintojen muututtua sekä asiakasmaksulain voimaantultua 

Konneveden kunnan kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen 

perusteet on päivitetty. Myöntämisen perusteet pohjautuvat edelleen 

Keski-Suomen maakunnalliseen toimintaohjeeseen ja myöntämisen 

perusteisiin. Esityslistan liitteenä on Konneveden kunnan kotihoidon 

ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2022 alkaen. LIITE 2 

     

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy kotihoidon ja 

asumispalvelujen myöntämisen perusteet. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 2022 

Sosiaali- ja terveysltk § 64 

 

Valmistelija: palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842  

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolakiin 2 § perustuvaa 

kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista 

sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 

omaishoitoa tukevista palveluista.  

Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelua, jonka järjestämisvastuu on 

kunnalla. Tuki on harkinnanvarainen etuus ja myönnetään kunnan 

talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten 

hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki ei ole 

tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia 

kustannuksia, kuten Kelan maksamat hoitotuet ja vammaistuki. 

Omaishoidontuen hoitopalkkio ei ole toimeentuloturvaetuus, vaan se 

on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja 

valvonnasta. Omaishoidon tuki tarjoaa vaihtoehdon laitoshoidolle ja 

palveluasumiselle sekä runsaille kunnallisen kotihoidon käynneille.  

Konneveden kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet on 

päivitetty 1.1.2022 alkaen. LIITE 3  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy omaishoidon 

tuen myöntämisperusteet 1.1.2022 alkaen. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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OMAISHOIDON PALKKIOT VUONNA 2022 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 65 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 579 0652, 

 johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski p. 0400 180459, 

 palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 

 

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. 

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 

lukien 423,61 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan 

siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 

euroa kuukaudessa. 

Hoito-palkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös 

sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion 

vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja, jotka perustuvat 

ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 

omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 

1,501. 

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on 

voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a 

§:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee 

sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden 

suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,46 prosentin korotus tehdään 

1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon 

palkkioihin. 

Konnevedellä on 11 vanhusten omaishoidon saajaa ja 8 vammaisten 

omaishoidontuen saajaa. Omaishoidon kustannukset ovat noin 153 

000 euroa vuodessa sisältäen palkkiot, sotumaksut ja vapaiden 

järjestämisen kulut. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Omaishoidon palkkiot ovat 1.1.2022 

lukien perushoitopalkkio 425,00 euroa kuukaudessa ja korotettu 

hoitopalkkio 850,00 euroa kuukaudessa. Sijaishoitajan palkkiona 

maksetaan 50,78 euroa vuorokaudelta ja vapaiden järjestyessä 

perhehoitona palkkio määräytyy maakunnallisen perhehoidon 

toimintaohjeen mukaisesti. 

 



Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä  / 2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Konneveden kunta    Kokouspäivämäärä        Sivu 

Sosiaali- ja terveyslautakunta             8.12.2021                                                                 105     

 

______________________________________________________________________________________ _-__ 

 

 

Mikäli perheessä on useampi omaishoidettava maksetaan 

perushoitopalkkiota 212,50 euroa aina seuraavalta hoidettavalta. 

Mikäli kyseessä on useampi korotettua hoitopalkkiota saava 

hoidettava, palkkio on 425 euroa aina seuraavalta hoidettavalta. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TAKSAN TARKISTAMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 66 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 579 0652, 

 johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski p. 0400 180459, 

 palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan taksaa esitetään tarkistettavaksi. 

Tarkistettu taksa liitteenä 4. 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy taksan 

tarkistuksineen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN TOTEUTUMISEN VALVONTA 

Sosiaali- ja terveysltk § 67 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

 

Lastensuojelulain 27 a §:n mukaan THL tulee pyytää kunnilta tai 

kuntayhtymiltä kaksi kertaa kalenterivuodessa lastensuojelulaissa 

säädettyjen määräaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta 

välttämättömät tiedot. THL:n tulee edelleen luovuttaa tiedot Valviralle sen 

valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten.   

 

Valvira on siirtänyt ajalta 1.10.2020-31.3.2021 lastensuojelulain mukaisten 

määräaikojen tiedonkeruun tulosten perusteella Konneveden kunnan 

lastensuojelun määräaikojen ylityksenvalvonta-asiana Länsi-Suomen aville 

mahdollisisa toimenpiteitä varten. Konneveden kunnan lastensuojelun 

antamien vastausten perusteella on ilmennyt, että lastensuojelulain 26 §:ssä 

säädetyissä määräajoissa on ollut viivytyksiä.  

 

Avi on pyytänyt lastensuojelun määräaikojen valvonta-asiassa Konneveden 

kunnalta selvitystä 21.7.2021 johon Konneveden kunta on antanut 

selvityksen. 26.8.2021. 

 

Avin ratkaisu:  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiinnittää Konneveden kunnan 

huomiota siihen, että lastensuojelulain mukaisia määräaikoja tulee 

noudattaa. Valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päätetään. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä  / 2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Konneveden kunta    Kokouspäivämäärä        Sivu 

Sosiaali- ja terveyslautakunta             8.12.2021                                                                 108     

 

______________________________________________________________________________________ _-__ 

 

 

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN 

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2022 ALKAEN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 68 

 

Valmistelija; johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski p. 0400 

180459 

 

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten perhehoidosta on 

säädetty perhehoitolaissa (263/2015). Perhehoitoa toteutetaan 

pitkäaikaisena, lyhytaikaisena, määräaikaisena ja osapäiväisenä 

perhehoitona. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan toteuttaa myös 

hoidettavan kotona. Konnevedellä lyhytaikainen perhehoito 

kohdentuu pääasiassa omaishoitajien lakisääteisen vapaan 

järjestämiseen vammaisilla. Pitkäaikaisessa perhehoidossa on kolme 

asiakasta. 

 

Keski-Suomen 16 kunnan/kuntayhtymän maakunnallinen 

vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinoinnin toimintamalli 

on kuntien yhteinen sopimus perhehoidon koordinoinnista. Kuntien 

kesken on laadittu yhtenäinen perhehoidon hallinnollinen 

toimintaohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan ikäihmisten, 

pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoitoa. Kunnat hyväksyvät 

toimintaohjeen kuntien hallintosäännön mukaisissa toimielimissä. 

Toimintaohje on käyty läpi ja hyväksytty maakunnallisen 

perhehoidon koordinoinnin ohjausryhmässä 1.11.2021. Toimintaohje 

liitteenä 5. 

 

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden, kulu- ja 

käynnistämiskorvausten tarkistus tehdään vuosittain lakisääteisen 

indeksikorotuksen mukaisesti (Perhehoitolaki 263/2015 19 §). 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset nostetaan 1.1.2022 alkaen 

indeksitarkistuksen mukaisesti. Vuoden 2022 indeksitarkistus ei ole 

vielä tiedossa. Päätösesityksen liitteenä oleva perhehoidon 

toimintaohje korjataan vastaamaan vuoden 2022 indeksikorotuksia, 

kun korotukset saadaan tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriöltä. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy maakunnallisen 

ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon 

toimintaohjeen 1.1.2022 alkaen.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA   

Sosiaali- terveysltk § 69        Valmistelija: peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

Ulkoinen/Sisäinen       01.01.2021 - 30.11.2021 
 

 
Budjetti/ 

vuosi 

Vert. 

% 

Toteutuma/ 

v.al. 

Vert. 

% 

Tot-% 

00000210 SOSIAALI- 

9600 TUOTOT 

JA TERVEYSTOIMISTO 
 

7.070 

    

9650 KULUT  -102.530  -90.313,66  88,1 

9750 KATE  -95.460  -90.313,66  94,6 

00000230 LASTEN JA 

9600 TUOTOT 

PERHEIDEN PALVELUT  

14.000 

  

27.668,81 

  

197,6 

9650 KULUT  -561.790  -617.616,05  109,9 

9750 KATE  -547.790  -589.947,24  107,7 

00000241 VAMMAISTEN 

9600 TUOTOT 

PALVELUT  

142.100 

  

14.493,73 

  

10,2 

9650 KULUT  -1.124.400  -907.372,29  80,7 

9750 KATE  -982.300  -892.878,56  90,9 

00000245 PÄIHDEHUOLTO 

9650 KULUT   -15.000 -3.716,11 24,8 

9750 KATE   -15.000 -3.716,11 24,8 

00000250 TOIMEENTULOTURVA 

9600 TUOTOT 

JA TYÖLL. TUKEVA TOIM. 

11.100 

 

6.265,89 

 

56,4 

9650 KULUT   -203.970 -191.569,98 93,9 

9750 KATE   -192.870 -185.304,09 96,1 

00000260 AVOSAIRAANHOITO 

9600 TUOTOT 1.200 2.196,84 183,1 

9650 KULUT -1.338.180 -1.115.040,28 83,3 

9750 KATE -1.336.980 -1.112.843,44 83,2 

00000269 MIELENTERVEYSTYÖ 

9650 KULUT -95.450 -78.786,49 82,5 

9750 KATE -95.450 -78.786,49 82,5 

00000276 VANHUSTEN PALVELUT 

9600 TUOTOT 

 

862.900 

 

703.523,38 

 

81,5 

9650 KULUT -4.424.810 -3.938.010,91 89,0 

9750 KATE -3.561.910 -3.234.487,53 90,8 

00000280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 

9650 KULUT 

 

-342.620 

 

-279.999,68 

 

81,7 

9750 KATE -342.620 -279.999,68 81,7 

00000290 LAITOSHOITO 

9650 KULUT -472.420 -391.099,29 82,8 

9750 KATE -472.420 -391.099,29 82,8 

00000295 ERIKOISSAIRAANHOITO 

9650 KULUT -3.310.200 -3.031.925,25 91,6 

9750 KATE -3.310.200 -3.031.925,25 91,6 

00000201 SOSIAALI- 

9600 TUOTOT 

JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

1.038.370 

 

754.148,65 

 

72,6 

9650 KULUT -11.991.370 -10.645.449,99 88,8 

9750 KATE -10.953.000 -9.891.301,34 90,3 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 



 

 

    Sote-ltk 8.12.2021 LIITE 1 
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TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 
 

1. Soveltamisala 
 
Tätä sääntökirjaa noudatetaan kunnan järjestäessä tehostetun palveluasumisen palveluita asiakkailleen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 
§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kunta velvoittaa palveluntuottajat noudattamaan sääntökir-
jan määräyksiä. 
 

2. Määritelmät 
 
Tässä sääntökirjassa: 
 

1) Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan tehostettuun palvelusasumi-
seen oikeutetulle kunnan asukkaalle myöntämää sitoumusta (esim. tähän tarkoitukseen painettu mak-
suväline, sähköinen kortti, viranomaispäätös) korvata palveluntuottajan antama palvelu (hoidon, huo-
lenpidon ja turvapalvelut palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti). 

 

2) Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tuen tarpeen perusteella. Tuen tarpeen määrittelyssä käytetään 
kunnalla käytössä olevia toimintakykymittareita.  

 

3) Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnas-
ta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. 

 

4) Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettua asiakasta. 

 

5) Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää ko. toiminnalle yksityisistä so-
siaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 
(152/1990) asetetut vaatimukset. Kunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun 
lain 4 §:n mukaisesti tehostetun palveluasumisen palveluntuottajat. 

 

6) Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 §:n kohdassa tarkoitettuja asumispal-
veluja palveluntuottajan ylläpitämässä palvelukodissa niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toiminta-
kykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista sii-
hen liittyvine palveluineen. 

 

7) Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kuulumattomia palvelukodissa tar-
jottavia palveluita, jotka asiakas omaehtoisesti hankkii ja myös maksaa itse (esim. fysioterapia- kam-
paamo- ja jalkahoitopalvelut). 

 

8) Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi, kun palvelusta sovitaan, sillä kyseessä on 
kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. 
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3. Palvelujärjestelmän osapuolten oikeudellinen asema 
 

3.1 Kunta 
 
Kunta toimii palvelun järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne, jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä annetun lain 5 §:n 1 mom:n 1 – 5  kohtien vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset ja 
ehdot. Kunta tekee hyväksymisestä päätöksen ja merkitsee hyväksymänsä palveluntuottajat lain 4 §:n 3 mom:ssa 
tarkoitettuun luetteloon. 
 
Kunta voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia koskevat hyväksymispäätökset 
peruuntuvat siitä lukien, kun lopettamispäätös on saanut lainvoiman. 
 
Palvelun järjestäminen palvelusetelillä ei synnytä sopimussuhdetta kunnan ja palveluntuottajan välille eikä kunnan ja 
asiakkaan välille. Kunta ei muutoinkaan vastaa asiakkaan ja palveluntuottajan palvelusuorituksista eikä velvoitteiden 
noudattamisesta toisiaan kohtaan, eikä heidän toisilleen tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista. 
 
Kunta valvoo palveluntuottajien toimintaa sen mukaisesti, kuin tässä sääntökirjassa jäljempänä määrätään. Kunnalla 
on oikeus saada palveluntuottajalta palvelutuotantoonsa liittyvät tiedot ja selvitykset. 
 
Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palvelutuottaja vastaa alihankkijan työstä 
kuin omastaan, ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa. Palveluntuottajan tulee tarkistaa 
alihankkijansa osalta, että alihankkija täyttää vaatimukset. Jos palveluntuottaja käyttää alihankkijaa tukipalveluissa, 
niin silloin palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus kunnalle alihankkijasta. 
 
Kunta päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin ko. palveluun. Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita 
palveluntuottajalle. 
 

3.2 Asiakas 
 
Kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle, joka täyttää tehostetun palveluasumisen myöntä-
misperusteet. 
 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin 
järjestämiensä palvelujen piiriin. 
 
Asiakasta voi edustaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n 1 momentin ja potilaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain 6 § 2 momentin mukaisissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu lähei-
nen henkilö. 
 
Jos asiakas ottaa käyttöönsä palvelusetelin, niin asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuot-
tajien luettelosta. Yhteydenotto tapahtuu pääasiassa soittamalla tai käymällä paikan päällä palveluasumisyksikössä. 
Asiakas tai em. edustaja tekee valitun palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta sekä erillisen sopimuksen pal-
veluasunnon vuokraamisesta. Sopimussuhteeseen palvelun osalta sovelletaan kuluttajansuojalain 3 ja 4 lukujen sään-
nöksiä, soveltuvin osin analogisesti lain 8 luvun säännöksiä sekä kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden yleisiä periaat-
teita. 
 
Vuokrasuhde määräytyy asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Edellä mainitut sopimukset ovat 
voimassa toistaiseksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisella irtisanomisajalla. 
 
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan tuottamien tämän sään-
tökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. 
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Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus tehostettuun palveluasumiseen säilyy siihen saakka, 
kun asiakas kuolee tai joutuu kuntoisuutensa huononemisen vuoksi siirtymään pysyvästi sairaalatasoiseen hoitoon. 
Asiakkaan asuminen valitsemassaan palveluasumispaikassa pyritään turvaamaan esim. ostopalveluna, jos kunta on 
luopunut palvelusetelijärjestelmästä. 
 

3.3 Palveluntuottaja 
 
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen, jos asiakkaalle voidaan osoittaa sopiva asunto palveluyk-
sikössä. Asiakkaan oikeus palveluun ja vuokrattuun asuntoon säilyy siihen saakka, kun hän kuolee tai hän siirtyy toi-
seen paikkaan hoitoon. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus asuinhuoneiston vuokrauksesta 
annetun lain mukaisesti, mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa. 
 
Palveluntuottaja on palveluasunnon asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitettu vuokranantaja. Palve-
luntuottajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu määräytyvät mainitun lain mukaisesti. 
 
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä. Lisäksi sopimuksessa on 
eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimuk-
seen. 
 
Palveluntuottaja on asiakkaaseen nähden kuluttajansuojalain 5 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Palveluntuotta-
jan oikeudellinen asema, kuten vastuu palvelun markkinoinnin lainmukaisuudesta, palvelun viivästyksestä ja palvelun 
virheestä sekä palvelun aiheuttamasta vahingosta, määräytyy edellä mainitun kuluttajansuojalain lukujen säännösten 
sekä oikeusperiaatteiden mukaisesti. 
 
Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vas-
taa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. 
 

4. Kunnan velvoitteet 
 
Kunta toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, jotka täyttävät sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n 1. mom:n kohtien 1-5 kohdassa 3.1 vaatimukset sekä kunnan 
asettamat muut vaatimukset ja ehdot. 
 
Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuotta-
jan ilmoittautumisesta. Kunnan on tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden (2) 
kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on toimittanut hakemuksensa pyydettyine liitteineen. Jos joitakin liit-
teitä ei ole toimitettu, niin hakemus käsitellään siinä vaiheessa, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu ja kuitenkin 3 
kuukauden sisällä, jolloin hakemus joko hylätään tai hyväksytään. 
 
Kunnan tulee selvittää asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien 
hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus.  
 
Kunnan tulee antaa asiakkaalle tieto, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia hänen suostumuksestaan riippu-
matta. Kunnan on myös varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin sekä antaa asiaa koske-
va selvitys tarvittaessa. 
 
Kunnan tulee pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. 
 
Kunnan tulee huolehtia siitä, että tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista ko. palveluista ja niiden hinnoista on 
julkisesti saatavilla Konneveden kunnan internetsivuilla. 
 



      Sivu 6 / 25 
 
 
     
 
 
 

 

Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, jos laissa ja tässä 
sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruut-
tamista. 
 
Kunta sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. 
 

5. Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 
 
Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. 
 
Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuol-
losta annetun lain (152/1990) sekä muun tämän sääntökirjan mukaista palvelutoimintaa koskevan lainsäädännön 
vaatimukset. Lisäksi sen tulee olla saanut aluehallintoviranomaisen lupa antaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. 
 
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuu-
tusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta aiheutuvien 
henkilövahinkojen korvaamiseen, ja muut toimintansa edellyttämät voimassa olevat vakuutukset. 
 
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan mukainen. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan kunnalle tästä sääntökirjasta ilmenevät tiedot ja selvitykset. 
 
Palvelun markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mukaista ja täyttää kuluttajansuojalain vaatimukset. Palvelun hinnoista 
tulee ilmoittaa vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun ko-
konaishinnan ja osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. 
 
Palvelun tulee täyttää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:ssä säädetyt hyvän sosiaali-
huollon ja hyvän kohtelun vaatimukset. 
 
Palveluntuottajalla on valmius verkkolaskutukseen ja sähköisen palvelusetelin käyttöönottoon. 
 
Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työs-
tä kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa. 
 
Tarkistetusta palvelu- ja hoitosuunnitelmasta toimitetaan kopio kunnalle tiedoksi. 
 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään 
palvelusetelillä toteutettavan tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi. Palveluntuottaja sitoutuu sääntökir-
jaan myös kunnan muuttaessa sääntökirjan ehtoja, jollei ole asiasta muuta ilmoittanut. Mikäli palveluntuottaja ei 
sitoudu uusiin ehtoihin, niin palveluntuottaja tullaan poistamaan palveluntuottajarekisteristä.  
 
 

6. Asiakkaan velvollisuudet 
 
Asiakas on velvollinen antamaan kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot. 
 
Asiakkaan, hänen valtuuttamansa tai edunvalvojansa tulee ottaa yhteyttä valitsemaansa palveluntuottajaan palvelu-
sopimuksen tekemistä sekä siihen kuuluvan asunnon vuokraamista varten. 
 
Asiakkaan velvollisuudet vuokrasuhteessa määräytyvät asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. 
 



      Sivu 7 / 25 
 
 
     
 
 
 

 

Asiakas maksaa vuokran ja palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) sekä hankkimiensa lisäpalve-
luiden maksut palveluntuottajalle keskinäisten sopimustensa mukaisesti. 
 

7. Asiakkaan oikeusturvakeinot 
 
Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipiteen, itsemää-
räämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen, asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito, palvelu- ja hoitosuunnitel-
mien laadinta ja tietojen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. 
 
Asiakas voi hakea muutosta palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen oikai-
suvaatimuksella, joka osoitetaan perusturvalautakunnalle. Muutoksenhakuohjeet annetaan päätöksessä. 
 
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuol-
lon johtavalle viranhaltijalle siten, kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään. Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun 
liittyvistä epäkohdista potilas-/ sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovi-
rastolle (AVI). 
 
Asiakas voi antaa palautetta palveluntuottajalle palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Palaut-
teeseen tulee vastata välittömästi tai kahden viikon kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen. Vastaus palautteeseen 
on annettava asiakkaalle/omaiselle kirjallisesti sekä lisäksi asiakkaan/omaisen toivomalla tavalla. 
 
Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esim. palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko) 
voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, 
kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Asiasta voidaan nostaa myös kanne käräjäoi-
keudessa. 
 
Ensisijaisesti erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteys palveluntuottajan asian selvittämiseksi ja sopimiseksi. 
 

8. Palvelun tavoite ja sisältö 
 
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alen-
tumista niin paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa. Tehostetussa palvelu-
asumisessa tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja luodaan turvallinen ja esteetön asumisympäristö. Tehostettu pal-
veluasuminen korostaa vanhusten elämänlaadun merkitystä, vahvistaa elämän merkityksellisyyden kokemuksia ja 
kokonaisvaltaista sekä yksilöllistä hyvinvointia terveyden heikentyessä. Asiakkaan tulee kyetä asumaan palveluyksikös-
sä elämänsä loppuun asti, ellei hän joudu hoidontarpeensa takia siirtymään muuhun hoitopaikkaan tai sairaalahoi-
toon. 
 
Palveluseteli sisältää kokonaisvaltaisesti ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut ja tarvittavan hoidon, avus-
tamisen ja toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä 
 

– Asiakkaan avustaminen, toimintakyvyn tukeminen, tarvittava hoitotyö, lääkehoidosta huolehtimi-
nen, siivoustyö ja tarvikkeet, pyykkihuolto, turvapalvelu, päivittäinen virkistystoiminta, hoitohenkilö-
kunnan läsnäolo ja avun saatavuus ympärivuorokauden, vuorokautinen ateriapalvelu (aamupala, lou-
nas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala), perusterveydenhoidon lääkäripalvelut (ei sis. erikoissairaanhoi-
toa). 

 
 
Seteli ei sisällä 

- asumiskustannuksia mm. vuokraa 
- lääkkeitä 
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- henkilökohtaisia hoitotarvikkeita 
- vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita 

 
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Palveluntuottaja huolehtii, että asiakkaalle haetaan mah-
dollinen asumistuki. Vuokra ilmoitetaan €/m2/kk. Kiinteistökulut, sähkö ja vesi kuuluvat vuokraan. Mikäli sähköstä ja 
vedestä peritään erillinen maksu, se tulee ilmoittaa kiinteähintaisena/kk. Vuokratason on oltava kohtuullinen suh-
teutettuna alueen vallitsevaan vuokratasoon ja on Kelan asumistuen kriteereiden mukainen.  
 
Palvelusetelin arvo (kohta 12.1) on sama kaikille asiakkaille. Palveluseteliasiakkaaksi pääsemisen määrittelyn tukena 
käytetään Konneveden kunnan vanhuspalveluiden määrittelemää toimintakykymittaria sekä MMSE:tä. Vuoden 2022 
aikana em. tilalle tulee käyttöön RAI-toimintakykyarvio. 
 
Tehostettu palveluasuminen sisältää kodinomaisen ympäristön, ateriat, asiakkaan kokonaisvaltaisen, ympärivuoro-
kautisen palvelun ja huolenpidon sekä sitä tukevat palvelut, kuten henkilökohtainen avustaminen asunnossa ja sen 
ulkopuolella (päivittäiset toiminnot, harrastukset, asiointi ja vierailut), siivous-, hygienia-, pyykki- ja turvapalvelut sekä 
asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. 
 
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Palveluntuottajan tulee sitoutua tuot-
tamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 
mukaisesti. Asiakkaalle tulee laatia yksiköllinen palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään palvelut 
sekä muut asiakkaan selviytymistä ja omia voimavaroja tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. 
 
Hoito tulee toteuttaa yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa yksilöllisen palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman 
mukaisesti ja asiakkaalle tulee nimetä omahoitaja. Asiakkaan ja omaisten tulee tietää, kuka omahoitaja on. 
 
Säännöllinen ulkoilu tulee liittää osaksi palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Ulkoilun tulee olla turvallista ja 
asiakkaan toimintakyvyn mukaista. Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten on saatava käyttöönsä tarvittavat 
apuvälineet ulkona liikkumiseen. 
 
Asiakkaalle kuuluu tarvittavat apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen toteaman yksilöllisen tarpeen perusteella. 
 
Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus osallistua palveluyksikön järjestämään viriketoimintaan. 
 
Palveluyksikkö järjestää asiakkaalle kuljetuksen ja tarvittaessa saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. 
Asiakas maksaa kuljetuksen ja mahdolliset palvelumaksut esim. poliklinikkamaksut. 
Asiakkaan päivittäisestä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan ja avustetaan tarvittaessa. Huomioidaan hiukset, 
kynnet, hampaat ja ihonhoito. Perushygieniatuotteet kuuluvat palveluun. 
 
Asiakasta avustetaan wc:ssä tarpeen mukaan ja hänen yksityisyytensä turvataan hoitotoimenpiteiden aikana. 
 
Kotikunnan hoitotarvikejakeluna asiakas saa sovitun määrän vaippoja samoin perustein kuin kunnassa kotona asuvat 
henkilöt maksutta. Muilta osin hän maksaa vaipat itse.  
 
Peruspalveluun sisältyy sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet, terveydentilan arviointi, seuranta sekä sen 
vaatimat toimenpiteet. 
 
Palveluntuottaja vastaa perusterveydenhuoltotasoisten laboratorionäytteiden ottamisesta ja niiden kuljetuksesta 
analysoitavaksi.  Yksiköllä tulee olla sopimus laboratoriopalveluista. Lääkärin määräämät kuvantamistutkimukset teh-
dään lähimmässä sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskuksen kuvantamisyksikössä. 
 
Palveluntuottaja järjestää lääkäripalvelut palveluyksikössä ja ne sisältyvät setelin hintaan. Halutessaan asiakas voi 
käyttää perusterveydenhuollon palveluja ja maksaa ne itse.  
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Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan lääkityksestä. Lääkkeet säilytetään turvallisesti, ne jaetaan ja niiden vaikutuksia 
seurataan. Asiakas maksaa omat lääkkeensä, mutta niiden jakelu kuuluu peruspalvelumaksuun. 
 
Asiakas kustantaa omat henkilökohtaiset vaatteensa, mutta yksikkö vastaa niiden huollosta. Asiakkaalle annetaan 
tarvittaessa apua myös henkilökohtaisten hankintojen tekemiseen, ellei omaisilla ole tähän mahdollisuutta. 
 
Palveluntuottaja vastaa, että asiakkaan etuudet ovat ajan tasalla. Palveluntuottaja hakee asiakkaalle hänelle kuuluvat 
etuudet, esim. Kelan asumistuki ja hoitotuki. 
 
Asiakas itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja vastaa asiakkaan raha-asioista. Palveluntuottaja avustaa 
tarvittaessa asiakasta raha-asioiden hoidossa ja tarvittaessa asiakkaalle haetaan edunvalvoja tai hänelle tehdään 
edunvalvontavaltuutus maistraattiin. 
 
Asiakasta tulee hoitaa samassa yksikössä elämänsä loppuun saakka. Saattohoito tulee tapahtua asiakasta ja omaisia 
tukien. 
 

9. Palvelun laatuvaatimukset 
 

9.1 Yleisvaatimukset 
 
Palvelun on vastattava jatkuvasti vähintään sitä tasoa, jota vastaavalta kunnalliselta toiminnalta edellytetään. 
 
Palvelun tulee vastata sitä, mitä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:ssä vaaditaan 
ja mitä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:ssä vaaditaan. 
 
Mikäli muunkielisten asiointiin tarvitaan tulkkia, tilaamisesta sovitaan yhdessä kunnan ja palveluntuottajan kanssa. 
 
Sairaanhoidollinen asiantuntemus tulee olla käytettävissä ympärivuorokautisesti. 
 

9.2 Tilat ja toimintaympäristö 
 
Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka mahdollistavat 
tehostetun palveluasumisen tuottamisen. Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksi-
kössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti, ja niiden on täytettävä 
lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. 
 
Tilojen tulee vastata asiakkaiden hoidon tarpeita, ja asumisen tulee olla perinteistä laitoshoitoa kodikkaampaa. Tilois-
sa tulee voida oleskella, liikkua ja toimia esteettömästi sekä turvallisesti. Liikuntarajoitteisen, esimerkiksi pyörätuolia 
käyttävän asiakkaan, tulee pystyä liikkumaan tiloissa esteettömästi. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa 
toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. Tilojen tulee olla varustettu asiakkaiden käytettävissä olevilla jokapäiväistä toimin-
taa helpottavilla apuvälineillä. 
 
Muistisairaiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityishuomiota. Muistisairaiden yksikössä hoitoympäristön tulee olla 
heille soveltuva. 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 ja esteetön liikkuminen on oltava mahdollista.   
 
Piha-alueiden tulee olla turvallisia ja kulkureittien esteettömiä. Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan, ja asiak-
kailla on halutessa oltava mahdollisuus ulkoilla turvallisesti päivittäin. 
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Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta sekä huollosta tulee olla kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. Vastuuhen-
kilöt tulee olla nimetty. 
 
Asiakkaan hallintaan ja henkilökohtaiseen käyttöön tulee luovuttaa yhden hengen huone sekä riittävät hygienia- ja wc 
tilat, aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Pariskunnille annetaan mahdollisuus asua yhdessä. 
 
Huoneen tulee olla varustettu peruskalustuksella (tarvittaessa hoitosänky), ellei asiakas halua kalustaa huonettaan 
itse. Huoneessa tulee olla asiakkaan tarpeiden mukaiset turva- ym. välineet, laitteet ja järjestelmät. 
 
Palveluun kuuluvat vuode- ja liinavaatteet ja niiden huolto. 
 
Asiakkaan huoneen ja mahdollisen wc:n päivittäisestä siisteydestä huolehditaan. Myös viikoittaisesta perusteellisem-
masta siivouksesta sekä vuosittaisesta suursiivouksesta huolehditaan. Yhteisten tilojen siisteys ja ikkunoiden pesu 
kuuluvat asumisen peruspalveluun. 
 
Palveluyksiköllä tulee olla pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 29.4.2011/379). 
 
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; 
- mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.  
Pelastuslaista tulee erityisesti huomioida luvut 1 – 3, joissa mainitut selvitykset ja suunnitelmat tulee olla tehty. 
 
 

9.3 Henkilökunta 
 
Tehostetun palveluasumisen yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-
poisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa sekä terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetussa laissa vaadittu kelpoisuus (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 ja asetus sosiaalihuollon am-
mattihenkilöstä  153/2016  sekä Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 312/2011, 262/2015, 559/1994 ja asetus 
533/2018, 564/1994). 
 
Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava 
aiempi tutkinto, riittävä johtamistaito ja kokemus vastaavista tehtävistä. 
 
Toimintayksikön sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. 
 
Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus. 
 
Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että hoitohenkilökunnan määrä tulee olla mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja 
toimintakyvyn mukaan. Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen hoitohenkilökunnan määrä 
tulee olla vähintään Avin toimintaluvan ja lain edellyttämää tasoa. Palveluyksikön hoitohenkilöstömitoitus tarkoittaa 
todellista mitoitusta eli välitöntä työtä, jossa poissaolevat on korvattu sijaisilla ja välilliseen työhön käytetty aika on 
huomioitu. 
 
Lääkehoitoa toteuttavat ensisijaisesti lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksikön 
lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka tutkintoon ei ole 
sisältynyt vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaavaa lääkehoidon koulutusta (esim. kodinhoitaja) ei osallis-
tu lääkehoitoon toteuttamiseen, ennen kuin on suorittanut riittävät, esimerkiksi lähihoitajan osaamisvaatimuksia 
vastaavat lääkehoidon opinnot. Kouluttamattomat henkilöt eivät osallistu lääkehoitoon. 
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Asumispalvelun palveluyksikössä tulee olla henkilökuntaa ympärivuorokauden. Asiakkaan tulee aina halutessaan saa-
da yhteys henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. 
 
Hoitotehtävissä toimivien henkilöiden tulee olla suomenkielentaitoisia. Kaksikielisten kuntien asiakkailla on oikeus 
saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. 
 
Palveluntuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa alan valtakunnallista, yleissitovaa työehtoso-
pimusta. Koko henkilökunnalla tulee olla voimassaolevat työsopimukset. 
 
Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omaisten ja läheisten, kunnan eri toimijoi-
den sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 

9.4 Ateriat 
 
Palveluntuottajan tulee turvata asiakkaan riittävä nesteiden- ja ravinnonsaanti. Asiakkaille järjestetään päivittäinen 
ruokailu, johon kuuluvat aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja välipala, päivällinen sekä iltapala. Aamupäivän välipala 
kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Asiakkaille on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tilois-
sa ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 
 
Asiakkaille tulee tarjota maittavia ja ravintosisällöltään iäkkäiden ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. 
Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille. 
 
Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään n. 1/3 päivittäisestä energiansaannista. Asiakkaiden yöpaasto ei saa ylittää 11 
tuntia. Välipalaa tulee olla aina tarvittaessa, myös yöaikaan, tarjolla. 
 
Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Ruokalista on asiakkaiden ja 
omaisten nähtävillä. Hoitoyksikön käytössä on ruokahuollon omavalvontasuunnitelma, joka sisältää hygieniapassit. 
 
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. 
 
Ravitsemussuosituksia tulee käyttää asiakkaan ravitsemuksen arvioinnissa, ohjauksessa ja käytännön hoitotyössä. 

 

10. Palvelusetelijärjestelmään liittyvät toimintatavat 
 
10.1 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja palvelutuottajien valvonta 
 
Palveluntuottajaksi hakeudutaan kirjallisella hakemuksella, joka lähetetään kunnalle. Hakemuksen yhteydessä tulee 
olla kaikki vaaditut liitteet. Hakemus käsitellään, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu. 
 
Palveluntuottajien lakisääteinen valvonta tapahtuu säännöllisin aikavälein. 
 
Muut kuin lakisääteiseen valvontaan liittyvät liitteet tulee myös toimittaa kunnalle. 
 
Kunta voi periä sekä palveluntuottajan hakeutumista että lakisääteiseen valvontaa koskien palveluntuottajalta tietojen 
manuaalisesta tarkistamisesta maksun. 
 
 
 
 



      Sivu 12 / 25 
 
 
     
 
 
 

 

10.2 Tietojen ylläpito 
 
Palveluntuottajan tulee ylläpitää yritystä, toimipaikkoja ja palvelujen saatavuutta koskevia tietoja ajantasaisesti. Palve-
luntuottajan julkisiksi merkityt tiedot näkyvät asiakkaille kunnan internet sivuilla. Asiakkaat voivat niiden perusteella 
etsiä ja vertailla palveluntuottajia. Mikäli palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla pitämisen, niin palveluntuot-
taja voidaan poistaa palveluntuottajarekisteristä, jolloin palveluntuottaja ei voi ottaa vastaan uusia palveluseteli asiak-
kaita. 
 

10.3 Palvelupyyntö 
 
Palveluntuottajan tulee vastata asiakkaan tekemään palvelupyyntöön ja tarkistaa kunnalta asiakkaan oikeus kysyttyyn 
palveluun. Mikäli palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa palvelusta ilman, että asiakkaan oikeus palveluun on tarkis-
tettu ja palvelutapahtuman jälkeen käy ilmi, että oikeutta ei ollut olemassa, niin kunta ei korvaa palveluntuottajalle 
aiheutuneita kustannuksia 
 

11. Laadun hallinta ja valvonta 
 
Kunta ja aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen 
ja yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisina. 
 
Kunta valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelu-
setelilain ja sääntökirjan mukaiset kriteerit. 
Palveluntuottaja hyväksyy kunnan palveluyksikköön tekemät valvonta- ja auditointikäynnit (ennalta sovitut ja ennalta 
ilmoittamatta sovitut käynnit), yhteistyö- ja kehityskokoukset. Palveluntuottaja hyväksyy kunnan tekemät asiakas- ja 
asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkailleen. 
 
Palveluntuottajalla tulee olla dokumentoidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet, omavalvontasuunnitelma, 
jonka tulee olla palvelujen laadun hallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen väline. 
 
Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2021:6) ja nimetty lääkehuollosta vastaava 
henkilö. Lääkehoitosuunnitelma tulee päivittää vuosittain ja aina tarvittaessa. 
 
Palveluyksikössä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoito-suosituksia. 
 
Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet tulee olla määritelty. Vastuuhenkilöt tulee olla nimetty ja näiden henki-
löiden vastuut ja valtuudet kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat). 
 
Palveluntuottaja toimittaa kunnalle henkilöstöluettelon vakansseineen/nimikkeineen, koulutustietoineen ja tehtävä-
kuvineen. 
 
Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoidon ja hoivan tarvetta sekä tavoitteita. Palvelu- ja hoitosuunnitelman 
ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa. 
 
Toimintayksikkö osallistuu kuntien asiakkaiden toimintakykyä mittaaviin erilaisiin selvityksiin. 
 
Palveluntuottajan tulee kerätä asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittä-
misessä. 
 
Palveluntuottajan tulee vastata jokaiseen asiakasreklamaatioon viivytyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti. Reklamaa-
tiot ja niihin annetut vastaukset ja tiedot tehdyistä toimenpiteistä tulee liittää osaksi toimintakertomusta. 
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Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnassaan tapahtuvista olennaisista muutoksista (esimerkiksi viivytyk-
sestä, esteestä tai keskeytyksestä). Samoin vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava kun-
nan vastuuhenkilölle viipymättä kirjallisesti (myös sähköposti käy). 
 
Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka sisältää myös keskeisten laatutavoitteiden toteutumi-
sen, tilinpäätöstiedot, omavalvontasuunnitelman, lääkehoitosuunnitelman sekä tiedot henkilökunnasta, sen koulutuk-
sesta ja määrästä sekä kuvauksen siitä, miten henkilöstö pitää yllä ammattitaitoaan. Toimintakertomus tulee toimittaa 
kunnalle maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Lisäksi palveluntuottajan tulee vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä toimittaa seuraavat asiakirjat: 
 

− veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai velkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa kos-
keva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty 

 

− vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain mukaisen tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassa-
olosta 

− työeläkekassa ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen voimassaolosta 
 

− todistus työterveyshuollon palveluntuottajasta 
 
TAI täyttämällä tilaajavastuu.fi -raportin, joka sisältää em. asiakirjat. 
 

12. Palvelusetelin arvo ja sen myöntäminen 
 

12.1 Palvelusetelin arvo 
 
Kunta määrittelee palvelusetelin arvon. Palvelusetelin arvo on kaikille käyttäjille samansuuruinen ja siitä annetaan 
päätös asiakkaalle. Arvon määrittelyssä käytetään apuna kunnan tehostetun palveluasumisen tuotannon kustannuksia 
ja ostetun tehostetun palveluasumisen kustannuksia. Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaalle kohtuullinen.  
 
Palvelusetelin arvo on 110€ /vrk. 
 
Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelinlain 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 annettava 
päätös asiakkaalle. 
 

12.2 Palvelusetelin myöntäminen 
 
Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta vain niille asiakkaille, jotka täyttävät kunnan tehostetun palvelu-
asumisen pääsyn myöntämisperusteet. 
 
Asiakkaalle esitetään ennen päätöstä palvelusetelin käytöstä laskelmat asiakkaan omavastuuosuuksien suuruuksista 
eri palveluiden tuottamistavoissa. 
 
Palveluseteliin liittyvä omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 
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12.3 Saattohoito 
 
Mikäli saattohoitovaihe on erityisen vaativa ja aiheuttaa suuria lisämenoja palveluntuottajalle, palveluntuottajan ja/tai 
asiakkaan tulee ottaa yhteyttä kuntaan. Kunta voi mahdollisesti korottaa palvelusetelin arvoa lisäkustannusten katta-
miseksi. 
 

13. Palvelun laskutus kunnalta ja asiakkaalta 
 

13.1 Kunta 
 
Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja toteutuneen palvelun mukaisen summan. Palveluntuottaja 
veloittaa tuotetun palvelun kunnalta kuukausittain.  Veloitusjakso on yksi (1) kuukausi. Palveluntuottaja laskuttaa 
asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen arvon kunnalta jälkikäteen. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima 
hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään 
asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan. 
 
Kunta maksaa viideltä päivältä asiakkaan palvelusetelin arvon verran, mikäli asiakkaan hoito keskeytyy tilapäisesti. 
Kunta ei maksa tämän jälkeen tulevista poissaolopäivistä. Tilapäinen poissaolo tarkoittaa sitä, että asiakas on hoidet-
tavana esimerkiksi sairaalassa tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00 – 
24.00). 
 
Kuolemantapauksissa kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon vielä kuolemaa seuranneelta päivältä. 
 
Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy palvelusetelillä myönnettyyn palve-
luun. 

 
13.2 Asiakas 
 
Palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa tulee olla merkitty asiakkaan omavastuun määrä. 
 
Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta. Laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä. 
 
Asiakas maksaa oma-aloitteisesti ostamat palvelut (esimerkiksi fysioterapia-, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut) koko-
naisuudessaan palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Kunta ei vastaa peruuntuneista palve-
lutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 
 
Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta päätöksen 
tehneelle viranhaltijalle vähintään kolme kuukautta (3) ennen sopimuksen irtisanomista. 
 
Mahdollisesta palvelun hinnanmuutoksesta tulee asiakkaalle ilmoittaa vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. 
 
Mikäli asiakas on (esimerkiksi sairaalahoidon takia) toistuvasti tai pitkäaikaisesti estynyt käyttämään niitä palveluita, 
jotka liittyvät sovittuun palvelukokonaisuuteen, palveluntuottajan tulee ottaa tämä kohtuullisessa määrin huomioon 
asiakaslaskutuksessa kyseisen poissaolokauden palvelumaksuja alentavana tekijänä. 
 
Palveluntuottajalla on oltava internetsivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä palveluseteleihin liittyvät hinta-
tiedot ja muiden tarjottavien palvelujen hintatiedot. Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle 
hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muodossa. 
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Tehostetun palveluasumisen yksikköön uutena asiakkaana muuttavan asiakkaan palveluseteli on voimassa muuttopäi-
västä lukien. Yksikössä jo asuvan asiakkaan osalta palveluseteli tulee voimaan palvelusetelin myöntämispäivästä lu-
kien. 
 

14. Rekisterinpito 
 
Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekis-
terinpitäjä. 
 
Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon, ja kunnalla tulee olla mahdollisuus päästä 
palveluntuottajan kunnan lukuun pitämiin henkilörekistereihin. 
 
Palveluntuottajan tulee laatia asiakasasiakirjat kunnan puolesta mahdollisuuksien mukaan sähköisesti kunnan kanssa 
sopimallaan tavalla. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen laadinnassa ja käsittelyssä henkilötie-
tolain (523/1999), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (159/2007), sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännöksiä. 
 
Yksiköllä tulee olla nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö. 
 
Mikäli palveluntuottaja toimii mainittujen säädösten vastaisesti ja tästä aiheutuu kunnalle rekisterinpitäjänä vahinkoa, 
palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kan-
nalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä. 
 
Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista 
toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee toimittaa kunnalle viimeistään, kun asiakkaan palvelu päät-
tyy. 
 

15. Muut ohjeet ja määräykset 
 

15.1 Salassapitovelvollisuus 
 
Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelusuhteen laadusta riippumatta sekä opiskeli-
jat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsopimuksen, 
harjoittelusopimuksen tai alihankintasopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon sa-
lassapitoa koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään. 
 
Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden työtehtävien 
kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. 
 

15.2. Vastuuhenkilöt 
 
Kunta ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja 
vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoi-
tettava kunnalle. 
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15.3 Hintojen muutokset 
 
Palveluasumisen vuorokausihinnat ovat voimassa 31.3.2023 asti.  
 
Ateriamaksun hinnan tarkistusperiaatteena on ansiotasoindeksin vuosimuutoksen mukaan siten, että 1. tammikuuta  
hinnantarkistuksessa perustasona käytetään edellisen vuoden maaliskuun ansiotasoindeksiä ja vertailtavana indeksinä 
on kahden vuoden takainen vastaava indeksi. Seuraavia vuosia koskeva periaate on sama. 
 
Palveluntuottajan tulee tehdä kunnalle ateriamaksun hinnan korotuksesta seuraavaa vuotta koskeva, edellä mainit-
tuihin perusteisiin pohjautuva kirjallinen esitys perusteluineen koskien viimeistään 31.12.22 mennessä. Kunta voi 
hyväksyä, hylätä hinnankorotuksen tai palauttaa hinnankorotuksen palveluntuottajalle uudelleen valmistelua varten. 
 
Vuokran korotukset tulee sitoa elinkustannusindeksiin siten, että 1.tammikuuta hinnantarkistuksessa perustasona 
käytetään edellisen vuoden maaliskuun elinkustannusindeksiä ja vertailtavana indeksinä on kahden vuoden takainen 
vastaava indeksi. Seuraavia vuosia koskeva periaate on sama. 
 
Jos palveluntuottaja päättää alentaa aiemmin esittämiään hintoja, niin uusista hinnoista tulee lähettää ilmoitus kirjalli-
sesti kunnalle kuukausi ennen hintojen muutosta. 
 

16. Sääntökirjan muuttaminen 
 
Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kunta ilmoittaa pal-
veluntuottajalle muutoksista 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, kuitenkin aikaisintaan 
kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. 
 

17. Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 
 
Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palvelun-
tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli 
 

− hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta, 

− palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta, 

− palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on 
aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitys-
tilaan 

− palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan liittyvässä 
rikoksessa. 

 
Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. 
Peruuttaminen voi pääsääntöisesti tapahtua aikaisintaan kolmen (3) kuukauden kuluttua peruuttamispyynnöstä. 
 

18. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 
 
Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai sosiaalipalvelusta vastaavana 
henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myös-
kään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palvelun-
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tuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). 
Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 

19. Sääntökirjan voimassaoloaika 
 
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi 
 

20. Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö 
 
Lait ja viranomaismääräykset 
 
Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomais-
määräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan 
työehtosopimuksia. 
 
Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: 

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 

2. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 

3. Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 

4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

5. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

6. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

7. Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

8. Kansanterveyslaki 66/1972 

9. Pelastuslaki 379/2011 ja –asetus 407/2011 

10. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 

11. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
980/2012 

12. Potilasvahinkolaki 585/1986 

13. Terveydensuojelulaki 763/1994 

14. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 

15. Henkilötietolaki 523/1999 

16. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 

17. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 

18. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 

19. Laki ja asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 153/2016 

20. Laki ja asetus terveydenhuollon ammatihenkilöistä 559/1994, 564/1994 

21. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 ja Valviran määräys 2/2010 

22. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 

23. Työturvallisuuslaki 738/2002 

24. Elintarvikelaki 23/2006 

25. Kuluttajasuojalaki 38/1978 

26. Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 

27. Laki kuluttajariitalautakunnasta 8/2007 

28. Euroopan unionin yksityinen elintarvikehygienia-asetus 852/2004/EU 

29. Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvalli-
suussuunnittelijoille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15. 
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30. Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2021:16. 

31. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seuran-
taa koskevat määräykset. Valvira. 10.2.2012. 

32. Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 
2012-2014. Valvontaohjelmia 6:2012. Valvira. 

33. Määräys hygieniaosaamisesta. Evira 1/2009. 

34. Viittomakielilaki 359/2015 
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Liite 
Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar-
koitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodeissa. 
 
Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi haluavan tulee täyttää tämä hakemus liitteineen. Ohjeet palvelu-
setelituottajille ovat liitteenä. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä hake-
mus. Hyväksytyt palveluntuottajat merkitään kunnan palveluntuottajien rekisteriin. 

 

Palveluntuottajaa koskevat tiedot 
 

Palveluntuottaja       

Toimintayksikkö       

Y-tunnus       

Osoite       

Yhteyshenkilö       

Puhelinnumero       

Sähköpostiosoite       

www-osoite       

 
Yksikkömme tarjoaa 

 tehostettua palveluasumista, yksikössämme on näitä paikkoja yhteensä       

 tehostettua palveluasumista dementiaa sairastaville, yksikössämme on näitä paikkoja        

 saattohoitoa, yksikössämme on näitä paikkoja yhteensä       

 
Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka eivät saa olla 2 kk vanhempia: 
 

Liite Pvm, jolloin annettu/ 
laadittu 

Todistus työterveyshuollon palveluntuottajasta  

Ennakkoperintärekisteriote       

Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista       

Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista       

Kopio vastuuvakuutuksesta/potilasvakuutuksesta       

Edelliset liitteet voi korvata tilaajavastuu.fi- raportilla  

Henkilöstöluettelo, josta ilmenee nimikkeet ja koulutustiedot, vastuuhen-
kilön nimi 

      

Kopio aluehallintoviranomaisen toimiluvasta        

Palveluhinnasto       

Esite palvelutoiminnasta       

Omavalvontasuunnitelma          
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1. Palvelujen tuottajaa koskevat yleiset edellytykset 

 

  kyllä ei 

1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa 
laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset 
ja saanut aluehallintoviranomaisen luvan ympärivuorokautisten sosiaalipalve-
lujen antamisesta. 

  

1.2. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.   

1.3. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus     

1.4. Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmak-
sunsa ja huolehtii muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteet-
tomasti. 

  

1.5. Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan selvityksen RAY:ltä toi-
mintaansa saamasta tuesta tai muista yhteiskunnalta saamistaan avustuksista. 

  

1.6. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan käyttöönsä sähköisen palvelusetelin, jos 
kunta ottaa käyttöönsä sähköisen järjestelmän ja vastaa omalta osaltaan jär-
jestelmästä aiheutuvista kustannuksista. 

  

 
2. Tilat laitteet ja välineet 

 
Palveluyksikössä tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka mah-
dollistavat tehostetun palveluasumisen tuottamisen. 
 

  kyllä ei 

2.1. Asukkailla on yhden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc-tilat alue-
hallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. 

  

2.2. Asuintilat ovat esteettömät ja mahdollistavat pyörötuolin ja kävelytelineen 
käytön. Jos tilat ovat useassa kerroksessa, talossa on hissi.  

  

2.3. Asukkailla on mahdollisuus tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroita huo-
neeseensa. 

  

2.4. Asukkaiden yksityisyys turvataan päivittäisten hoitotoimenpiteiden aikana.     

2.5. Piha-alue tai parveketilat mahdollistavat ulkoilun päivittäin.   

2.6. Yksikön yhteistilat ovat asukkaiden käytössä ja niissä on mahdollisuus järjestää 
yhteisiä tilaisuuksia. Yhteistiloissa on TV ja muuta virikkeellistä välineistöä. 

  

2.7. Puolisoille voidaan järjestää yhteisasumismahdollisuus.   

 
3. Turvallisuus 
 

  kyllä ei 

3.1. Yhteistilojen kalusteet ovat tukevia, vanhuksille sopivia ja materiaalit sellaisia, 
että ne mahdollistavat turvallisen liikkumisen. 

  

3.2. Asukkaan saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset apuvälineet.   

3.3. Yksiköllä on kirjallinen toimintaohje asukkaan rahavarojen ja arvoesineiden 
säilyttämisestä 

  

3.4. Yksiköllä on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM:n opas 2021:16) ja nimet-
ty lääkehoidosta vastaava henkilö. Lääkkeet säilytetään lukituissa tiloissa.   

  

3.5. Lääkkeiden annostelu toteutetaan ostopalveluna tai lääkehoitoon koulutetun   
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henkilöstön toimesta siten kuin STM:n oppaassa turvallinen lääkehoito-
oppaassa on ohjeistettu. 

3.6. Yksiköllä on pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys, joka on pelastusviran-
omaisen hyväksymä, se päivitetään säännöllisesti ja henkilöstö on perehdytet-
ty sen sisältöön. 

  

3.7. Tietoturvallisuudesta huolehditaan asianmukaisella ja lainsäädännön edellyt-
tämällä tavalla. 

  

 
4. Henkilöstö ja osaaminen 
 
Henkilökunnan tulee täyttää sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaati-
mukset. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuudesta on säädetty laissa 272/2005 ja asetuksessa 2005/608.  
 
Henkilöstömitoitusta laskettaessa asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät, joilla on sosiaali- 
tai terveysalan koulutus. Muu henkilökunta sisällytetään mitoitukseen sillä osuudella kun heidän työnsä 
käsittää asukkaiden perustarpeisiin vastaamista. Kuntoutus- ja muu erikoishenkilöstö sisällytetään mitoi-
tukseen työpanostaan vastaavalla osuudella. Laskennassa noudatetaan STM:n Ikäihmisten palvelujen laa-
tusuosituksen ohjetta (STM:n julkaisuja 2008:3).  
 

  kyllä ei 

4.1. Hoitohenkilökunta täyttää ammatilliset kelpoisuusehdot, jotka vaaditaan ym-
pärivuorokautista vanhusten palveluasumista tuottavilta yksiköiltä ja henkilös-
tö suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakun-
nallisten ohjeiden mukainen oikeus. 

  

4.2. Henkilökunnan mitoitus vastaa vanhuspalvelulain vaatimuksia.   

4.3. Välittömän työn henkilöstömitoitus on tehostetussa palveluasumisessa vähin-
tään 0,60. Yksikön vastuuhenkilö lasketaan mitoitukseen sillä osuudella, kun 
hän tekee varsinaista hoitotyötä, max 75 %. 

  

4.4. Yksikön vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon korkeakoulutut-
kinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto, riittävä johtamistaito ja vähintään 
kolmen vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. 

  

4.5. Säännösten mukaisesta henkilöstömitoituksesta huolehditaan myös vuosi- ja 
sairauslomien aikana. Sijaisilla on riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. 

  

4.6. Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu 
tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. 

  

4.7. Sairaanhoitaja on asukkaiden käytössä arkipäivisin.   

4.8. Yksiköllä on käytössään osa-aikainen lääkäri, joka vastaa asukkaiden sairaan-
hoidosta ja jota henkilökunta voi konsultoida tarvittaessa. 

  

4.9. Ruokahuollosta vastaavilla on alan koulutus ja hygieniapassit.    

4.10. Tukipalveluja varten on riittävä henkilöstö.   

4.11. Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito ja tarjottaessa palvelua tietylle 
kieliryhmälle myös kohderyhmän tarvitsema kielitaito.   

  

4.12. Henkilöstöllä on riittävästi tietoa ikääntyneiden sairauksista, ikääntymisen 
vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista. 

  

4.13. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja täyden-
nyskoulutuksesta. 
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5. Laadun hallinta 
 
Toimintayksikön tulee huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuu-
desta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. 
 

  kyllä ei 

5.1. Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vas-
tuut ja valtuudet on määritelty kirjallisesti.  

  

5.2. Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään 
toiminnan kehittämisessä ja tulokset asiakaspalautekyselyistä toimitetaan 
kunnalle. 

  

5.3. Kirjalliset asiakasreklamaatiot ja niiden aiheuttamat toimenpiteet raportoi-
daan kunnalle.  

  

5.4. Palveluyksikössä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia, kuten 
Käypä-hoito-ohjeita, Sairaanhoitajan käsikirjan ja THL:n suosituksia.   

  

 
6. Palvelun sisällön vaatimukset  

 
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan omia voimava-
roja tuetaan ja palvelu perustuu yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakassuhteessa noudatetaan luottamuksellisuutta 
ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain mukaisesti (812/2000).  
 

  kyllä ei 

6.1. Asukkaalle tehdään yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritel-
lään asiakkaan palvelut ja hoidon tavoitteet. 

  

6.2. Asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja heti asiakkaan saavuttua toimintayksik-
köön ja asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka vastuuhoitaja on. 

  

6.3. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistetaan puolivuosittain ja aina tarvittaessa 
asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa. 

  

6.4. Asiakastyössä ja asukkaan avustamisessa hyödynnetään asiakkaan omia voi-
mavaroja ja tuetaan omatoimisuutta toimintakykyä ylläpitävällä työotteella.  

  

6.5. Asukkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan ja sairauksien hoito toteute-
taan lääkärin ohjeiden mukaisesti. 

  

6.6. Asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta, hampaiden ja ihonhoidosta huoleh-
ditaan päivittäin. 

  

6.7. Asukas kylvetetään vähintään kerran viikossa saunassa tai suihkutiloissa.   

6.8. Asukkaan kodin siisteydestä huolehditaan ja tarpeellinen liinavaate- ja vaate-
huolto järjestetään.  

  

6.9. Henkilökunta huolehtii yhdessä asukkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että 
asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet kuten Kelan hoitotuki ja asumis-
tuki. 

  

6.10. Henkilökunta huolehtii yhteistyössä omaisten kanssa siitä, että asiakkaalle 
ryhdytään hankkimaan edunvalvojaa, jos asiakkaan toimintakyky ja etu sitä 
vaatii. 

  

6.11. Asukkaille järjestetään yhteistä kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa.   

6.12. Henkilökunta huolehtii asukkaiden riittävästä nesteiden ja ravinnon saannista.   
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6.13. Asukkaille järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluu aamiainen, lounas, 
iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. Asukasta avustetaan ruokailussa 
tarvittaessa. 

  

6.14. Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asukkaille. Energiatiheää ruo-
kavaliota noudattaville tarjotaan aamupäivän välipala muiden aterioiden lisäk-
si.  

  

6.15. Asukkaiden yöpaasto on enintään 11 tuntia.   

6.16. Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan.   

6.17. Palveluyksikkö vastaa asukkaiden tarvitsemien laboratorionäytteiden ottami-
sesta ja niiden kuljettamisesta tutkittavaksi ja varmistaa, että vastaukset tule-
vat tulkituksi ja jatkohoito-ohjeet otetaan huomioon.  

  

6.18. Palveluyksikkö järjestää tarvittaessa asukkaan kuljetuksen ja saattajan sosiaali- 
ja terveyspalveluihin. 

  

6.19. Palveluyksikkö huolehtii riittävästä yhteistyöstä asukkaan omaisten ja läheis-
ten kanssa. 

  

6.20. Asukas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan, vuorokauden ajasta 
riippumatta, joko turvajärjestelmän tai hoitajan välityksellä.  

  

6.21. Asukkaan kanssa on sovittu, millä tavalla henkilökunta/vieraat voivat tulla 
hänen huoneeseensa ja hänen henkilökohtaisista asioista puhumiseen on 
asukkaan lupa. 

  

6.22. Asukas saa itse päättää heräämis- ja nukkumaanmenoajoistaan sekä lepoajois-
taan. 

  

6.23. Palveluyksikössä on vapaat vierailuajat.   

 
7. Vaadittava raportointi ja valvonta 
 

  kyllä ei 

7.1. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kunnalle/ raportin 
edellisen vuoden toiminnastaan maaliskuun loppuun mennessä. 

  

7.2. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kunnan yhteyshenkilöille riittävät tiedot 
tarjoamistaan palveluista asiakasneuvontaa ja palvelusetelin myöntämistä 
varten. Annettaviin tietoihin sisältyy myös palveluhinnasto ja tiedot asuntojen 
vuokrista asiakkaalle jäävän omavastuun laskemista varten. 

  

7.3. Palveluntuottaja ilmoittaa oma-aloitteisesti kunnalle toiminnassa tapahtuvista 
olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. toiminnan lopettami-
nen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteystietojen ja palveluhinnaston 
muuttaminen 

  

7.4. Palveluntuottaja luovuttaa pyydettäessä tiedot henkilökuntarakenteesta ja 
määrästä sekä hyväksyy kunnan tekemät valvontakäynnit ja asiakaskyselyt 
palveluyksikköön. 

  

7.5. Palveluntuottaja huolehtii viranomaisille tehtävistä ilmoituksista.   
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8. Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi 
 

  kyllä ei 

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

  

8.2. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vai-
tiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja 
palveluntuottajalla on tietosuoja-asioista vastaava nimetty henkilö. 

  

8.3. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan antamia ohjeita, jotka koske-
vat potilastietojen tai asiakastietojen laatimista, ylläpitoa ja luovuttamista. 

  

 
 
Ilmoita hinta/vrk kuhunkin palveluun. Setelihinnan tulee sisältää kaikki palvelut, mitä seteliltä 
vaaditaan. Ilmoita lisäksi ateriapäivän hinta/vrk sekä asunnon vuokra/kk. 
 
Palvelusetelin arvo  

 

   

Tehostettu palveluasuminen palveluseteli 110e/vrk  hinta/vrk 

Ateriapäivän hinta  hinta/vrk 

Asunnon vuokra  hinta/kk 
 
 
 
 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksella sitoudumme tässä lomakkeessa mainittujen tieto-
jen oikeellisuuteen ja hyväksymiskriteereiden ja palveluntuottajalle annettujen ohjeiden noudattami-
seen.  
 
Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuotta-
jien luettelosta irtisanomisaikaa noudattamatta, jos kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen 
järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja.  
 
Kunta voi poistaa erillisellä hallintopäätöksellä luettelosta myös yksittäisen palveluntuottajan, jos pal-
veluntuottaja ei täytä tässä lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, kriteerejä ja ohjeita.  
 
 

Paikka ja aika 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
      

 
 
 
Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna: Konneveden kunta, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi (peruspalvelu-
johtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493) 
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1 KONNEVEDEN KOTIHOITO 

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotona asumista tukevia ja kotiin järjestettäviä sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Ne sisältävät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaista apua, hoivaa ja 

hoitoa, toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä, sekä ohjausta. Kotihoidon palvelujen 

tavoitteena on tukea moniammatillisesti asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä sekä 

myöhentää ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalveluiden tarvetta.  

Kotihoidon tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää, toimintakykyä 

ylläpitävää ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaa toimintaa, sisältäen neuvontaa, ohjausta. 

Tukipalveluita voidaan antaa seniorineuvolan, sekä kotiin annettavien, kuten tehostetun 

kotikuntoutuksen, saattohoidon, ateria- ja turvapalveluiden muodossa.   

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan määräaikaiseen tarpeeseen perustuvaa toimintakykyä 

tukevaa hoitoa ja toimintaa, jolla tuetaan asiakkaan sen hetkistä toimintakykyä ja hyvinvointia. 

Tilapäisen kotihoidon palvelua voidaan myöntää korkeintaan neljäksi viikoksi.  

Säännöllinen kotihoito on säännöllistä, toistuvaa, asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä 

parantavaa tai ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista 

toimintaa. Säännöllisen kotihoidon palvelujen myöntämistä edeltää kuntouttava arviointijakso.  

Kotihoidon toiminta perustuu: 

• lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

• sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen (607/83) 

• kansanterveyslakiin (kansanterveyslaki 66/72) 

• terveydenhuoltolakiin (1326/2010) 

• lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012) 

• Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan laatusuositukseen 

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: 

Tavoitteena ikäystävällinen Suomi (julkaisuja 2020:29) 
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1.1 Kotihoidon palvelujen myöntämisen prosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kotona asuvalla arjessa pärjäämisen haasteita 

• Kotihoidon palvelutarpeen arvioiminen käynnistyy, kun kotona asuvalla on 

pärjäämisen haasteita kuten alentunut toimintakyky tai pitkäaikaista hoitoa 

vaativa sairaus tai vamma, tai akuuttisairaus, joka vaatii hoitoa ja tukea.  

Yhteydenotto asiakasohjaukseen 

• Asiakas itse, hänen läheisensä tai häntä hoitava tai kotiuttava taho tai muu 

viranomainen ottaa yhteyttä asiakasohjaukseen puhelimitse, sähköpostitse tai 

saapumalla asiakasohjaajan luokse. 

• Yhteydenotossa saatujen tietojen perusteella asiakasohjaaja tekee ensiarvion 

palvelutarpeesta ja sen kiireellisyydestä. Mikäli kiireellisiä tukitoimia 

tarvitaan, voidaan sopia määräaikaisesti tilapäisen kotihoidon käynneistä tai 

kotihoidon tukipalveluista. Ei kiireellisissä tapauksissa asian tarkempi 

selvittely aloitetaan 7 arkipäivän sisällä ja sovitaan asiakasohjaajan kotikäynti.  

• Asiakasohjaus ja palveluntarpeenarviointi ovat maksuttomia 

 

Asiakkaan palvelutarve arvioidaan 

• Asiakasohjaaja sopii kotikäynnin palvelutarpeen arvioimiseksi. Asiakasta 

kuullaan, hän osallistuu aktiivisesti tarvittaessa omaisensa kanssa tilanteen 

arviointiin.  Arvio tehdään haastattelemalla, havainnoimalla ja tehtyihin 

tutkimuksiin perehtymällä. Tarpeen mukaan käytetään sovittuja 

arviointimenetelmiä ja -mittareita sekä täytetään asiakaskortti. Vuoden 2022 

aikana otetaan käyttöön RAI arviointijärjestelmä. 

 



 

3 

 

  
Asiakkaan kotona pärjäämisen haasteisiin haetaan ratkaisuja 

• Arjessa pärjäämisen haasteisiin haetaan yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja. 

Mikäli tilanne ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

apua, tukea tai hoitoa, selvitetään muut mahdollisuudet ratkaista asiakkaan 

tilanne. Muita vaihtoehtoja voivat olla omaisten tai läheisten apu, järjestöjen 

toiminta tai kotitalousvähennyksellä ostettavat kotitalouspalvelut.  

• Asiakasohjaaja vastaa kotihoidon palveluiden oikeasta kohdentumisesta, siten 

ettei eniten palveluja tarvitsevien huolenpito vaarannu. Siksi palveluntarvetta 

selvittäessä käydään läpi myös asiakkaan mahdollisuudet saada apua 

tilanteeseen muista palveluista.  

Asiakassuunnitelma 

• Palveluntarpeen selvittämisen pohjalta asiakasohjaaja ja asiakas laativat 

alustavan asiakassuunnitelman, johon kirjataan  

• asiakkaan voimavarat ja ratkaisut arjessa pärjäämisen haasteisiin  

• muut kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen 

kuuluvat palvelut, joita asiakas voi hyödyntää (siivouspalvelu, 

järjestöt)  

• mitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen kuuluvia 

palveluita asiakas tarvitsee tukemaan terveyttään, toimintakykyään, 

voimavarojaan tai turvallista kotona asumista 

• Jos asiakkaalla on kotihoidon palveluiden tarve, tehdään päätös kunnallisen 

kotihoidon tukipalveluista ja/tai tilapäisestä kotihoidosta tai kotihoidon 

kuntouttavasta arviointijaksosta sekä näihin liittyvät maksupäätökset. 
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Kotihoidon kuntouttava arviointijakso 

• Tehdyn asiakassuunnitelman pohjalta asiakkaalle voidaan aloittaa kuntouttava 

arviointijakso, joka kestää enintään 4 viikkoa ja jonka lopuksi kotihoidon 

palveluiden tarvetta arvioidaan uudelleen. 

• Jakson aikana arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan 

toimintakykyä ja kuntoutumismahdollisuuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on 

toimintakyvyn paraneminen ja palvelutarpeen väheneminen tai asiakkaan 

itsenäinen pärjääminen ja palvelutarpeen päättyminen kokonaan.  

• Jakson aikana käytetään tarvittavia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä, 

joiden pohjalta asetetaan tavoitteet. Asiakkaalle selitetään mitä käytettyjen 

arviointimenetelmien tulokset tarkoittavat ja miten tulokset kuntoutuksen 

myötä voivat muuttua. 

• Jakson aikana asiakkaan toimintakykyä tuetaan hänen tarvettaan vastaavilla 

palveluilla. 

Päätös säännöllisestä kotihoidosta 

• Mikäli asiakkaan arjessa pärjäämisen haasteisiin todetaan kotihoidon käynnit 

välttämättömäksi, tehdään asiakkaalle päätös säännöllisestä kotihoidosta ja 

päätökset asiakasmaksuista.  

• Kuukauden sisällä säännöllisen kotihoidon aloittamisesta asiakkaalle nimetään 

omahoitaja, joka laatii yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa hoito- ja 

palvelusuunnitelman, jossa määritellään kotihoidon tavoitteet, sisältö, määrät 

ja ajankohdat sekä asiakkaan ja hänen hoidossaan mukana olevien tehtävät ja 

vastuut.  

• Tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja palveluntarvetta arvioidaan tarpeen 

mukaan. 
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1.2 Kotihoidon palvelujen myöntämisen edellytykset Konnevedellä 

Palveluiden myöntämisen tavoitteena on, että asiakas voisi asua omassa kodissaan turvallisesti. 

Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseen ja arjessa 

pärjäämiseen esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, 

kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palvelujen piiriin 

oikeuttava tai niitä rajaava tekijä. Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden 

tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palveluntarpeisiin vastataan toimintakykyä 

tukevilla palveluilla oikea-aikaisesti, palvelut aloitetaan kevyimmällä mahdollisella tavalla 

yhdistettynä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä voimavaroihin. Asiakkaalla voi olla pelkästään 

tukipalveluita tai sekä säännöllistä kotihoitoa, että tukipalveluita.  

Palveluvastaava myöntää palvelut ja tekee niistä asiakkaalle niin kielteiset kuin myönteiset 

kirjalliset palvelu- ja maksupäätökset. Kotihoidon palveluiden asiakasmaksut määräytyvät 

Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien taksojen mukaisesti. Säännöllisen 

kotihoidon asiakkaiden kuukausimaksujen perusteena on asiakkaan bruttokuukausitulot ja avun 

määrä.  

Palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluita myöntäessä huomioidaan mahdolliset asiakkaan tai 

läheisten uhkaava käyttäytyminen, päihteiden käyttö, tupakointi, kotieläimet tai asiakkaan 

kodin olosuhteisiin liittyvät riskitekijät kotihoidon henkilöstön työturvallisuuden takaamiseksi. 

Mikäli kotihoidon toteuttamisesta arvioidaan koituvan henkilökunnalle hallitsemattomia 

työterveysuhkia eikä asiakas suostu tai kykene muuttamaan hoito-olosuhteita, voidaan 

kotihoito lopettaa ja asiakas ohjata hänen tarpeitaan vastaaviin muihin palveluihin tai järjestää 

hoito kodin ulkopuolella. 

Mikäli asiakkaan toimintakyky alentuu pitkäaikaisesti tai pysyvästi niin paljon, että kotihoidon 

tarve on/olisi 5-6 kertaa vuorokaudessa tai yli 60 tuntia kuukaudessa, arvioidaan, onko kotihoito 

enää tarkoituksenmukainen tapa vastata asiakkaan palvelutarpeeseen vai täyttyykö 

asiakaskohtaiset perusteet tehostettuun palveluasumiseen. 
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1.2.1 Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet 

Tehostettu kotikuntoutus 

- Asiakkaalle on tehty sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemä yksilöllinen 

palvelutarpeen selvitys yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa ja todettu, 

että toimenpiteillä voidaan vaikuttaa kotona pärjäämiseen.  

- Asiakkaan toimintakyvyssä on tapahtunut äkillinen muutos. 

- Asiakkaalla on tarve opetella uusia toimintatapoja kotona pärjäämiseksi. 

- Asiakkaalla on havaittu ennaltaehkäisevästi riski toimintakyvyn alenemiselle. 

- Asiakkaalla on kuntoutuspotentiaalia, hän on motivoitunut, sitoutunut ja pystyy 

asettamaan tavoitteita. 

 

Saattohoito  

- Asiakkaalle, jolle lääkäri on tehnyt saattohoitopäätöksen sekä hoitosuunnitelman ja 

nämä on käyty yhdessä häntä hoitavan lääkärin kanssa läpi. 

- Asiakas, joka haluaa ja pystyy kokonaistilanteen huomioiden viettämään 

loppuelämänsä omassa kodissaan. 

- Asiakkaan koti on puiteiltaan soveltuva tilanteeseen nähden. 

- Vähintään yhdellä omaisella tai läheisellä on oma halu osallistua kiinteästi hoidon 

toteuttamiseen. 

- Kotihoidolla on tarjota tilanteen vaatimusten mukaisesti riittävät henkilöstöresurssit ja 

henkilöstöosaaminen. 

- Asiakkaalle pystytään tarjoamaan ympärivuorokauden mahdollisuus saada apua ja 

ohjausta.  

- Yksi kotisaattohoidon edellytyksistä on myös ns. ennalta sovitun lupapaikan 

järjestäminen kuntouttavaan yksikköön tai Laukaan terveyskeskuksen vuodeosastolle. 

Lupapaikka tarkoittaa sitä, että potilaalla on mahdollisuus siirtyä suoraan kotoaan 

jatkohoitoon mihin vuorokauden aikaan hyvänsä, ilman että hänen tarvitsisi käydä 

yhteispäivystyksessä tai lääkärin vastaanotolla. 
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Turvapalvelu 

- Asiakkaalla on turvattomuuden tunnetta, epävakaa terveydentila tai terveydellinen syy, 

joka realisoituessaan edellyttää toisen henkilön apua. 

 

Ateriapalvelu 

- Asiakas ei pysty liikkumaan kodin ulkopuolella esimerkiksi tehdäkseen ruokaostoksia 

tai aterioidakseen palvelukeskuksessa.  

- Asiakas ei pysty valmistamaan aterioita. 

- Asiakas tarvitsee ohjausta ruokailussa ja ravitsemustilan seurannassa.  

- Asiakkaalla on erikoisruokavalio, jonka mukaisia aterioita hän ei itse pysty 

valmistamaan. 

 

Voinnintarkistussoitto 

- Voinnintarkastussoitolla voidaan varmistaa esimerkiksi asiakkaan lääkkeenoton 

sujumista ja lisätä turvallisuudentunnetta. Soitolla voidaan korvata jokin osa kotihoidon 

kotikäynneistä.  

- Erityisesti syrjäkylällä asuville voidaan tarjota voinnintarkastussoittoja. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 

- Kuljetuspalvelu on tarveharkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen tukipalvelu, johon 

vaikuttavat asiakkaan omat tulot. Sosiaali- ja terveyslautakunta määrittää tulorajat. 

- Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan, kotona asumista, omatoimista 

asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. 
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- Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät pysty 

käyttämään julkisia kulkuvälineitä eikä liikkuminen mahdollistu riittävästi omaisten tai 

läheisten turvin, mutta eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen 

vammaisten kuljetuspalveluun.  

- Asiakkaalla täytyy olla pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen 

toimintakykynsä alenemisesta, mutta hän ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. 

Myös muistihäiriö voi olla peruste kuljetuspalveluiden myöntämiselle. 

- Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi 

käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan 

korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti. 

- Omavastuuosuus on linja-auton taksan mukainen. Kuljetuspalvelu myönnetään 

Konneveden kunnan alueelle, mistä keskeiset tarvittavat palvelut löytyvät. 

 

 

1.2.2 Tilapäisen kotihoidon myöntämisen perusteet 

Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää enintään neljän viikon ajaksi.  

- Asiakkaan toimintakyky on tuolloin tilapäisesti heikentynyt tai sairaudesta johtuva 

hoidon tarve on tilapäinen ja hoidon toteutuminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön osaamista, eikä asiakas pysty itse hakeutumaan 

avoterveydenhuollon palveluihin.  

- Asiakas kotiutuu sairaalasta ja tarvitsee tukea toipilasvaiheessa. 

- Asiakas on sairaalahoidossa tai lyhytaikaisella hoitojaksolla ja suositellaan 

kotikokeilujaksoa.  

 

Tilapäistä kotihoitoa ei myönnetä asiakkaille, joilla ei ole tarvetta muuhun kotihoidon 

palveluun kuin 
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- verikokeiden ottamiseen (mm. INR-kokeet) 

- lääkeinjektioiden ja rokotusten antaminen 

- lyhytaikaiseen haavanhoitoon 

- yksittäisiin sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin (ompeleiden poistot, korvien huuhtelut) 

- kodinhoidollisiin asioihin 

Näitä apuja tarvitsevat ohjataan käyttämään avoterveydenhuollon palveluita tai yksityisten 

palveluntuottajien tarjoamia palveluita.  

1.2.3 Säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteet 

Säännöllisen kotihoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja säännöllisiä kotihoidon palveluita 

voidaan myöntää: 

- kun omaisten ja muiden palvelujärjestelmien auttamiskeinot on selvitetty ja asiakkaan 

palvelun, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen tarve on jatkuvaa ja vähintään kolme 

kertaa viikossa toistuvaa ja hoidon toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisen osaamista.  

- yöaikaan (klo. 21-07) tapahtuvaa säännöllistä kotihoitoa myönnetään asiakkaan 

yksilöllisen hoidon tarpeen ja suunnitelman mukaan.  

- jos henkilö on omaishoidontuen piirissä ja kotihoito tukee omaishoitajan jaksamista.  

- asiakkaalle voidaan taata tarvittavan tuen avulla inhimillinen ja turvallinen kotona 

pärjääminen. 

- asiakas sitoutuu yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan (muistisairailla 

asiakkailla tarvittaessa läheinen/omainen/edunvalvoja) 

- saattohoidon tueksi.  

Säännöllistä kotihoitoa ei myönnetä tai aloitettu voidaan lopettaa, mikäli  

- asiakkaan avuntarve on alle kolme kertaa viikossa tapahtuvaa tai alle kahdeksan 

tuntia kuukaudessa, jolloin hänet ohjataan yksityisen palveluntuottajan hoidon 

piiriin.  
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- asiakas pystyy hakeutumaan muiden terveydenhuolloin ja sosiaalihuollon 

palveluiden piiriin. 

- asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, vaatehuollossa, aterioiden valmistuksessa 

ja muissa kodinhoidollisissa tehtävissä. 

- asiakkaalle, joka ei sitoudu yhteistyöhön tai ei halua palvelua, vaikka ymmärtää sen 

olevan välttämätöntä kotona selviytymisen kannalta. 

- asiakkaalle, jonka käyttäytymisen ja asuinympäristön vuoksi kotihoidon 

työntekijöiden turvallisuutta ja koskemattomuutta ei voida turvata. 

Säännöllistä kotihoitoa voidaan myöntää harvemmin kuin kolme kertaa viikossa vain 

perustelluista syistä, esimerkiksi 

- asiakkaalla ei ole taloudellisia edellytyksiä hankkia palveluja yksityiseltä 

palveluntuottajalta 

- asiakas on sotainvalidi, jonka vamman haitta-aste on Valtionkonttorin vuosittain 

ilmoittaman prosentin mukainen 

- asiakas on kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutettu rintamaveteraani, jolla on 

rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus vuoden 1939-1945 sotiin 

osallistumisen seurauksena. Palveluiden myöntäminen perustuu Valtionkonttorin 

kunnille antaman ohjeistuksen mukaisesti.  

- asiakas on omaishoidontuen piirissä ja/tai asiakkaan läheisen jaksamista on 

tarkoituksenmukaista tukea kotihoidon palveluilla. 

1.3 Kotihoidon palveluiden sisältö 

Kotihoidon käynneillä toimitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan 

omaan hoitoonsa siten, että asiakas luottaa kotona pärjäämiseensä. Käynnit toteutetaan hoito- 

ja palvelusuunnitelman mukaisesti, mutta asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan 

muutoksiin reagoidaan niin, ettei asiakkaan turvallisuus ja pärjääminen vaarannu muuttuvissa 

tilanteissa. Käynnit toteutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden kotikäynteinä ja he 

hyödyntävät työssään asiakkaan turvallisuutta ja hyvinvointia lisäävää teknologiaa. 
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Henkilökunta työskentelee moniammatillisessa yhteistyössä muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Kotihoidossa on varmistettu asiakkaiden tarvitseman 

hoidon mukainen ydinosaaminen ja erityisosaaminen. Kotihoidon toiminta on luottamuksellista 

ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

1.3.1 Tukipalveluiden sisältö 

Tehostetun kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja parantaa 

kotona pärjäämistä. Tavoitteena on jakson aikana kuntoutujan toimintakyvyn parantuminen 

siten, että hän kuntoutuu vähintään toimintakyvyn laskua edeltävälle tasolle. Avun tarvetta on 

tavoitteena kuntoutuksella reilusti vähentää tai päästä kokonaan irti. Pyrkimyksenä on löytää 

keinoja, joidenka avulla asiakas kokee niin tyytyväisyyttä elämäänsä kuin pärjäävänsä 

paremmin kotona. Tehostettu kotikuntoutusjakso alkaa pääsääntöisesti fysioterapeutin 

tekemällä kartoituskäynnillä, jossa arvioidaan asiakkaan henkilökohtaisia edellytyksiä sitoutua 

jaksoon sekä asuinympäristön turvallisuutta, apuvälinetarvetta, liikkumista elinympäristössä ja 

päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan 

kuntoutussuunnitelma ja arvio kuntoutuskäyntien tarpeesta. 

Kuntoutuskäynneillä tuetaan arjessa selviytymistä, ohjataan lihasvoima- ja 

tasapainoharjoitteita, sekä ohjataan ja seurataan ravitsemuksen ja lääkehoidon toteutumista ja 

tarvittaessa toteutetaan pienet hoitotoimenpiteet. Tehostettua kotikuntoutusta toteuttavat 

pääasiassa kotihoidon hoitajat, mutta fysioterapeutti tekee tarpeen mukaan yksilökäyntejä tai 

yhteiskäyntejä henkilökunnan kanssa. Kuntoutusjakson päättyessä neuvotaan ja avustetaan 

tarvittavien palveluiden järjestämisessä saavutetun toimintakyvyn säilyttämiseksi. 

Saattohoito perustuu lääkärin tekemään saattohoitopäätökseen ja hoitosuunnitelmaan. Lisäksi 

kotihoito tekee kotisaattohoidonsuunnitelman yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden 

hoitoon osallistuvien kanssa. Hoitoa suunnitellaan ennakoidusti ja siinä varaudutaan tuleviin 

hoidon tarpeen muutoksiin. Hoidon tueksi järjestetään tarvittavat hoitovälineet ja -tarvikkeet. 

Kotisaattohoidossa huomioidaan myös hoitavan läheisen voimavarat ja tukeminen.  
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Turvapalvelu. Turvapuhelin on hyvä apuväline asiakkaille, joilla sairaus tai toimintakyvyn 

vajaus voi aiheuttaa äkillisen avuntarpeen esim. kaatumistilanteessa. Turvapuhelimen asiakas 

ostaa itse. Tarvittaessa kotihoito avustaa turvapuhelimen ohjelmoimisessa ja opastaa asiakasta 

sen käytössä. Kotihoito tarkistaa laitteen toimivuuden vähintään 1 x kuukaudessa. Hälytys 

yhdistetään omaiselle/läheiselle tai kotihoitoon. Avuntarve selvitetään ja toimitaan sen 

mukaisesti. Mikäli hälytys yhdistetään ensisijaisesti kotihoitoon, tulee kotihoidolla olla pääsy 

asiakkaan asuntoon (avain kotihoidolla tai tieto missä avainta säilytetään). 

Ateriapalvelu palvelu voidaan järjestää niin, että asiakas ruokailee ravintokeskuksen ruokalassa 

tai kotiinkuljetusateriana arkisin asiakkaiden kotiin. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan 

asiakkaan mahdollisuus ruokailla ravintokeskukselle tai kotiin kuljetettavien aterioiden määrä 

viikossa. Ruokien kuljettaminen asiakkaan luo tapahtuu kirkonkylän alueella 

ateriakuljetuksella ja syrjäkylille hoitajat vievät asiakaskäynnin yhteydessä. Ateria sisältää 

arkisin lämpimän lounas pääruuan, salaatin sekä jälkiruuan. Perjantaisin viikonlopun ruuat 

toimitetaan kylmäannoksena ja tarvittaessa kotihoito avustaa ruuan lämmittämisessä. 

Ateriapalvelussa pystytään huomioimaan erityisruokavaliot.  

Seniorineuvola on matalan kynnyksen palvelua yli 65 vuotiaille kuntalaisille. Seniorineuvolaan 

voi hakeutua ilman ajanvarausta sen aukioloaikoina. Asiakkaat kutsutaan sisään 

saapumisjärjestyksessä. Seniorineuvolassa voi mittauttaa verenpainetta, verensokeria ja painoa. 

Myös omaan terveyteen liittyvistä asioista voi keskustella. Seniorineuvolassa onnistuu pienet 

sairaanhoidolliset toimenpiteet (esim. haavanhoito). Sairaanhoidollisista toimenpiteistä 

peritään 10 euron maksu ja niiden tulee varata aika etukäteen. Seniorineuvola toimintaa 

järjestetään Palvelukeskuksen tiloissa sekä Vanhustentalojen kerhohuoneella kotihoidon 

sairaanhoitajien toimesta. 

1.3.2 Säännöllisen kotihoidon palvelujen sisältö 

Kokonaisvaltainen kotihoito sisältää sairaanhoidollisia tehtäviä, ohjausta ja voinnin seurantaa. 

Asiakkaan hoito toteutetaan hoitavan lääkärin antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 

Muistisairaiden asiakkaiden kohdalla yhteistyötä tehdään kunnan muistihoitajan kanssa.  
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Sairaanhoidolliset tehtävät 

- lääkehoidon toteutuminen ja seuranta, kuurilääkkeet ja injektiot 

- haavahoito, avannehoito 

- katetrointi/kestokatetrit 

- kivunhoito, terveydentilan seuranta ja arviointi 

- suoniverinäytteenotto 

Lääkehoito  

Asiakkaan lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Säännöllisen 

kotihoidon asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti koneellisen Anja annosjakelun piiriin. 

Annosjakelun piiriin soveltuvuuden sairaanhoitajat arvioivat yhdessä lääkärin ja apteekin 

henkilökunnan kanssa. Mikäli annosjakelu ei sovellu asiakkaalle, kotihoito voi jakaa lääkkeet 

dosettiin. Kotihoito toimittaa asiakkaan lääkkeet kotiin apteekista. Asiakkaalla tulee olla 

apteekkisopimus.  

Mikäli lääkehoidon kokonaisvastuu on kotihoidolla lisätään palveluaikaan lääkehoidosta 

kertyvää aikaa:  

• 30 min/vko alle 10 lääkettä 

• 45 min/vko yli 10 lääkettä 

• 60min/vko runsaasti lääkkeitä, annostuskerrat yli 4/vrk, lääkkeitä jotka vaativat oman 

seurantakortin täyttämisen (PKV) 

 

Henkilökohtainen hygienia 

Kotihoidon käynneillä turvataan asiakkaan riittävän hygienian toteutuminen. Suihkutus- ja 

saunotusavut tapahtuvat pääsääntöisesti kerran viikossa. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa 



 

14 

 

peseytymismahdollisuutta kotona, voidaan peseytyminen järjestää Ruusaliisan saunatilassa. 

Tästä peritään erillinen maksu. Henkilökohtaiseen hygieniaan sisältyy asiakkaan voimavaroista 

ja toimintakyvystä riippuen: 

- päivittäinen hygienia, suihku, hampaiden pesu, kynsien leikkaus, parran ajo, ihon 

kunnon tarkistus, wc-käynnit, vaipat 

- suihkupäivät, sauna 

Ravitsemus 

Kotihoidon käynneillä pyritään varmistamaan asiakkaan riittävä ravitsemus. Ravitsemustilaa 

arvioidaan seuraamalla painoa säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa 

MNA-mittarilla. Ravitsemukseen sisältyy seuraavissa asioissa avustaminen: 

- kokonaisvaltainen arviointi, ruokailussa avustaminen ja erityistilanteiden 

huomioiminen kuten hellejaksoilla riittävä nesteen saanti 

- aamu-väli- ja iltapalan valmistaminen sekä valmiiden aterioiden lämmitys 

- ruokailutilanteen järjestäminen ruokahalua tukevaksi 

- kauppatilaukset 1x viikossa 

- ravitsemusohjaus 

Tasapaino ja liikkuminen  

Asiakasta tuetaan tasapainon ja liikkumisen ylläpitämisessä huomioiden myös kaatumisriskiä 

aiheuttavat tekijät kotiympäristössä. Keinoja tukemiseen:  

- Kuntouttava työote, yksilöllinen harjoittelu, ohjaus lähialueen toimintaan (esim. 

liikuntaryhmät) sekä ulkoiluapu 

- Ulkoiluapu järjestetään ensisijaisesti omaisten, läheisten ja vapaaehtoistentoimijoiden 

avulla. Kotihoidon toimesta ulkoilua järjestetään työtilanteen mukaisesti tasapuolisuus 

huomioiden ja pääsääntöisesti omahoitajan toimesta.  
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- Kannustus ja ohjaus aktiivisuuteen sekä fysioterapeutin antamien ohjeiden mukaiseen 

harjoitteluun omatoimisesti tai yhdessä hoitajan kanssa 

- apuvälineet, tarpeen arviointi ja käytön opastus tarvittaessa fysioterapeutin toimesta 

- kuntoutuksen tarpeen arviointi etenkin toimintakyvyn muuttuessa 

- kodin turvallisuuden arviointi ja riskitekijöihin puuttuminen  

Kodinhoito 

Kotihoidon, omaisten ja / tai yksityisenpalveluntuottajan osallistumisesta kodinhoidollisiin 

tehtäviin sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Kotihoito varmistaa asiakkaan kodin 

siisteyden ja ohjaa tarvittaessa hankkimaan siihen apua esimerkiksi yksityiseltä 

palveluntuottajalta. Kotihoito voi tehdä kodinhoidollisia tehtäviä yhdessä asiakkaan kanssa tai, 

jos asiakkaan omat voimavarat eivät riitä niiden hoitamiseen tai hän ei saa niihin apua muilta / 

muilla tavoin voi kotihoito huolehtia käynneillä seuraavista asioista: 

- astioiden tiskaaminen 

- keittiön tasojen siistiminen 

- irtoroskien ja tahrojen poistaminen lattioilta, roskapussin vieminen 

- jääkaappi, siistiminen ja vanhojen ruokien poistaminen 

- vuodevaatteiden vaihto tarvittaessa tai vähintään kerran kuukaudessa 

- wc:n siistiminen 

- kodin lämmittäminen ja puunkanto, mikäli muita järjestelytapoja ei ole käytettävissä 

 

 

Vaatehuolto  

Kotihoito varmistaa, että asiakkaan vaatehuolto on järjestetty riittävällä tavalla. Ensisijaisesti 

läheiset tai yksityinen palveluntuottaja vastaavat vaatehuollosta. Silitys, mankelointi, 
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vaatteiden käsin pesu, mattojen, verhojen ja vastaavien peseminen eivät kuulu kotihoidon 

tehtäviin. Käyttövaatteiden pesusta voidaan sopia asiakkaan sovittujen kotihoidon käyntien 

yhteydessä. 

Mikäli asiakkaalla ei ole omaisia, läheisiä tai muuta tahoa, joka voisi asiakkaan kanssa käydä 

vaateostoksilla, voi kotihoidon työntekijä auttaa asiakasta vaatehankinnoissa toimintakykyä 

edistävällä otteella.  

Kodin ulkopuolinen asiointi  

Kotihoito varmistaa asiakkaan kodin ulkopuolisen asioinnin toteutumista ja ohjaa tarvittaessa 

hankkimaan apua asioiden hoitoon. Ensisijaisesti asioinnit hoitaa asiakas, hänen lähipiirinsä, 

edunvalvoja tai yksityinen palveluntuottaja.  

- Kauppa-asiat voidaan toteuttaa kotihoidon toimesta ostolistan keräämisellä ja 

syöttämisellä kauppapalveluun, josta kauppakassit toimitetaan kotiin sovitulla tavalla. 

- Kotihoidon henkilöstö ei käsittele asiakkaan raha-asioita, tarvittaessa asiakkaalle 

haetaan edunvalvoja raha-asioiden hoitamiseksi 

- ensisijaisesti saattaja-apu järjestetään omaisten, vapaehtoistyön tai taksin saattoavun 

turvin. Kotihoito avustaa tarvittaessa saattajan järjestämisessä. Mikäli muita 

mahdollisuuksia ei saattajaksi ole, voi kotihoidon työntekijä toimia saattajana resurssien 

puitteissa.  

- Kotihoidon henkilökunta ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan, vaan asioidessa 

käytetään taksia, jonka asiakas maksaa. 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen 

Kotihoidon työntekijät edesauttavat asiakkaan yhteydenpitoa omaisiin ja ystäviin sekä ohjaavat 

ja kannustavat osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja virkistystoimintaan.  
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Muut tehtävät  

 

Kotihoito aktivoi ja kannustaa asiakasta toimintakyvystään huolehtimiseen, kuntouttamiseen 

ja ennakoimaan esimerkiksi toimintakyvyn heikkenemistä.  

- postin haku vain, jos asiakkaan omat voimavarat eivät siihen riitä 

- lumien luominen kulkuväyliltä esteettömän ja turvallisen liikkumisen varmistamiseksi 

- turvalaitteiden toiminnan valvonta 

- teknisten apuvälineiden käytön opastus, toimintakykyä tukevien apuvälineiden ja 

hoitotarvikkeiden hankkimisessa avustaminen 

- ohjataan mahdollisten asunnonmuutostöiden selvittämiseen 

- asiakasta ohjataan ja tarvittaessa avustetaan erilaisten tukien ja etuuksien anomisessa 

sekä edunvalvojan hankkimisessa.  
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2 KONNEVEDEN ASUMISPALVELUT  

Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa 

asumispalvelua, jossa asukas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa sekä 

jatkuvaa apua päivittäisiin toimintoihin. Ikäihmisten asumispalvelut räätälöidään asiakkaan 

toimintakyvyn ja yksilöllisen tarpeen perusteella maakunnallisten palveluiden 

myöntämisperusteiden mukaisesti.  

 

Asumispalvelujen lainsäädäntöperusta: 

 • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 • sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja -asetus (607/83) 

 • terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

 •laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012)  

• Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan laatusuositukseen hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena 

ikäystävällinen Suomi (julkaisuja 2020:29) 

 

Toimintaa ohjaavat myös Keski-Suomen maakuntastrategia sekä järjestämissuunnitelma. 

Asumispalvelujen muotoja ovat perhehoito (ei toimijoita Konnevedellä), lyhytaikainen 

tehostettu palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen sekä tietyissä tilanteissa laitoshoito 

(lakkautettu 1.6.2019 Konnevedeltä). Ikääntyvien asumispalvelut myönnetään Konneveden 

kunnan asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin perustuen. 

 

Palveluasuminen (Ruusaliisa) toteutetaan osana kotihoitoa kotihoidon myöntämisperusteiden 

mukaisesti. Palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa henkilökunta ei ole paikalla 

ympärivuorokautisesti. 

 

Lyhytaikainen asumispalvelu (Kuntouttava yksikkö) tarkoittaa tavoitteellista ja 

kuntouttavaa asumispalvelua. Lyhytaikaisella jaksolla asumispalveluissa tuetaan asiakkaan 

kotona pärjäämisen edellytyksiä. Jaksojen pituuteen vaikuttaa asiakkaan tarve, mutta ne 
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toteutuvat yleensä noin 1-2 viikon jaksoissa. Lyhytaikaishoitona voidaan toteuttaa 

arviointijaksoja, kuntouttavia lyhytaikaishoitojaksoja/ intervallihoitoa, omaishoidon lomitusta 

tai hoito- / kuntoutuspaikkaa odottavien hoitojaksoja. Tarkoitetaan myös tilapäistä, akuutteihin 

kriisitilanteisiin perustuvaa lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa tehostetussa 

palveluasumisessa, jolloin ratkaisua akuuttitilanteeseen etsitään välittömästi seuraavana 

arkipäivänä.  

 

Säännöllisissä jaksoissa toteutettava lyhytaikaishoito, hoiva ja kuntoutus perustuvat 

yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jakson tavoite 

määritellään moniammatillisesti yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitavien tahojen, 

kuten asiakasohjauksen ja kotihoidon työntekijöiden kanssa ja se tähtää toimintakyvyn 

ylläpitoon, vahvistamiseen tai säilyttämiseen. Ensimmäisellä jaksolla asiakkaalle tehdään 

toimintakykyarvio, jonka kehitystä seurataan säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Asiakkaalle nimetään yksikössä omahoitaja. Palvelu sisältää seuraavat palvelut: kuntouttava 

hoito ja huolenpito, hygieniasta huolehtiminen, ateriat, siivous, tarvittaessa pyykkihuolto, 

lääkehuolto (omat lääkkeet), turvapalvelut ja virkistyminen. Omaisia kannustetaan 

osallistumaan hoidon ja kuntoutuksen toteutukseen.  

 

Tehostetulla palveluasumisella (Kotipihlaja, Koskikara, Mainiokoti Vellamo) tarkoitetaan 

sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa asumispalvelua, jossa 

asukas saa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua päivittäisiin 

toimintoihin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on yhteisöllistä asumista, pääosin 

yhdenhengen huoneissa. Pariskunnille turvataan mahdollisuus asua halutessaan yhdessä. 

Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä 

ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä 

osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa 

palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Palvelun tarvetta 

arvioitaessa keskitytään asiakkaan kykenevyyteen päivittäisten toimien hoitamisessa. 

Hoitohenkilökunta (toteutunut välittömän työn mitoitus vähintään 0,6) on paikalla ympäri 

vuorokauden. Omaisten osallistuminen hoidon toteutukseen parantaa asukkaan elämänlaatua. 

Kuntouttavan hoivan lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet, jotka kirjataan asiakkaan 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asiakasta rohkaistaan toimimaan mahdollisimman pitkälle 



 

20 

 

itsenäisesti. Lääkehoidon tulee olla ammattilaisten vastuulla. Tehostetun palveluasumisen 

asiakasmaksu määräytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan. 

Asiakasmaksu lasketaan asiakkaan nettotulojen mukaan. Vähennyksinä huomioidaan mm. 

terveydenhuollon ammattihenkilön määräämät lääkkeet, asumiskustannusten omavastuuosuus 

ja mahdollinen edunvalvontapalkkio. Asiakasmaksu ei sisällä vaatteita tai muita 

henkilökohtaisia tarvikkeita esim. ihonhoitotuotteita tai mieltymyksiä, vaan asiakas hoitaa 

nämä itse tai läheisen/edunvalvojan toimesta. Mainiokoti Vellamon palvelut on tarkoitettu 

vaikeasti muistisairaille asiakkaille, jonne kunta myöntää palvelusetelin kts. palvelusetelin 

sääntökirja. 

2.1 Ikääntyvien asumispalvelujen myöntämisen prosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotona asuvalla huomattavia arjessa pärjäämisen haasteita 

 

Kotona asuvalla toimintakyky on alentunut, niin että hän tarvitsee ympärivuorokautista 

hoitoa ja huolenpitoa, eikä tilanne edellytä akuuttia sairaalahoitoa. 

 

Asiakkaan tarpeen mukaan määritetystä tuesta ja ympärivuorokautisen kotihoidon ja/tai 

omaishoidon palveluista huolimatta asiakkaalla on haasteellista selviytyä arjesta kotona. 

 

Asiakas on omaishoidossa ja hoitajan vapaapäivien toteuttaminen edellyttää hoidon 

järjestämistä. 

 

Yhteydenotto asiakasohjaukseen 

Asiakas itse tai hänen läheisensä tai häntä hoitava tai kotiuttava taho tai muu 

viranomainen ottaa yhteyttä Konneveden kunnan asiakasohjaajaan puhelimitse, 

sähköpostitse tai saapumalla asiakasohjaajan luokse. 

 

Yhteydenotossa saatujen tietojen pohjalta asiakasohjaaja tekee ensiarvion 

palvelutarpeesta ja sen kiireellisyydestä. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii kiireellisesti 

tukitoimia, voidaan jo tässä vaiheessa sopia määräaikaisesti lyhytaikaishoidosta 

Kuntouttavassa yksikössä. Ei kiireellisessä tilanteessa sovitaan asiakasohjaajan 

kotikäynti, joka toteutuu pääsääntöisesti 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta. 
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Asiakkaan palvelutarve selvitetään  

 

Asiakasohjaaja tekee kotikäynnin tai tapaa asiakkaan muulla tavoin palvelutarpeen 

selvittämiseksi. Asiakasohjaajan työote on asiakaslähtöinen, ratkaisukeskeinen ja 

tavoitteellinen. Asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn arvioiminen tehdään 

haastattelemalla, havainnoimalla, asiakkaalle jo tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin 

perehtymällä luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Asumispalvelujen tarvetta ei 

voida luotettavasti arvioida akuutissa sairaustilanteessa. 

Asiakkaan kotona pärjäämisen haasteisiin haetaan ratkaisuja  

 

Asiakkaan arjessa pärjäämisen haasteisiin etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja. 

Keinoja voivat olla esimerkiksi tehostettu kotikuntoutus tai muu kuntoutus 

toimintakyvyn palauttamiseksi, turvallisuutta lisäävät teknologiset ratkaisut, kotihoidon 

määrän ja sisällön tarkentaminen tai lyhytaikaiset kuntouttavat jaksot asumisyksikössä. 

Asiakasohjaaja on vastuussa myös asumispalvelujen oikeasta kohdentumisesta, siten 

ettei eniten palveluja tarvitsevien huolenpito vaarannu. Siksi kotihoidon palvelut ovat 

aina ensisijaisia ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen nähden. 

Kuntouttava arviointijakso 

 

Voidaan toteuttaa myös lyhytaikaisessa palveluasumisessa. Moniammatillisena 

yhteistyönä arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumismahdollisuuksia; 

Asumispalvelujen tarvetta arvioidaan asiakasmittaria hyväksi käyttäen. RAI-järjestelmä 

on tulossa asiakasmittarin tilalle vuonna 2022. Myös muita mittareita voidaan käyttää 

apuna kuten MMSE, CERAD, GDS-15, MNA ja SPPB. Asiakkaalle selvitetään mitä 

käytettyjen mittareiden tulokset tarkoittavat. Moniammatillinen lääkehoidon 

kokonaisarviointi tehdään monilääkityille STM:n suosituksen mukaisesti. 
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2.2 Asumispalvelujen myöntämisen perusteet Konnevedellä 

Palveluasuminen myönnetään pääsääntöisesti kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti. 

• Palveluasumiseen ei sovellu asiakas, joka tarvitsee runsaasti valvontaa ja apua öiseen 

aikaan. 

• Palveluasumiseen ei sovellu asiakas, joka on vaikeasti muistisairas ja 

käytöshäiriöinen. 

• Asiakas voi olla toimintakyvyltään heikko ja hän voi tarvita apua useita kertoja 

vuorokaudessa, mutta kotihoito ei pysty vastaamaan avun tarpeen määrään omassa 

kotona. 

• Soveltuu asiakkaalle, joka kokee suurta turvattomuutta omassa kotonaan. 

• Asiakkaan tulee osata hälyttää apua turvarannekkeella. 

 

Lyhytaikaisen hoidon myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee säännöllisesti / 

jatkuvaluontoisesti apua päivittäisissä toiminnoissa. Myöntämisen perusteena lisäksi 

(vähintään yhden perusteen alla olevista tulee täyttyä):  

• asiakkaan kotona asumista heikentää tilapäisesti toimintakyvyn lasku, johon ei voida 

kotihoidon palveluilla vastata eikä hänellä ole tarvetta sairaalahoitoon  

• asiakas on omaishoidettava (omaishoitajan lakisääteinen vapaa)  

• asiakas asuu kotona läheisten antaman päivittäisen tuen turvin (esim. 

sosiaalihuoltolain 27 b §:n mukainen tilanne)  

Päätös asumispalveluista 

 

Jos asiakkaalla todetaan moniammatillisen palvelutarpeen selvittämisen ja SAS 

työryhmän arvion perusteella asumispalvelujen tarve  

• viranhaltija tekee päätöksen lyhytaikaisesta hoidosta Kuntouttavassa yksikössä tai 

• tekee päätöksen asukasvalinnasta tehostettuun palveluasumiseen ja 

• tekee päätöksen asiakasmaksuista.  
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• asiakkaalla on äkillinen huolenpidon tarve omaishoitajan / läheisauttajan sairastuttua  

• asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarvetta on syytä arvioida kodin ulkopuolella  

• asiakas tarvitsee kuntouttavaa toimintaa tai kuntouttavan arviointijakson (fyysinen, 

psyykkinen, kognitiivinen, sosiaalinen) kodin ulkopuolella  

 

Asiakkaan lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. 

 

Tehostettu palveluasuminen voidaan myöntää asiakkaalle  

• jolla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai 

sosiaalinen toimintakyky ja jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve 

toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. Asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta 

kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana.  

• jolle palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien – ja tukipalvelujen 

turvin (mukaan lukien yöhoito- ja turva-auttajien käynnit)  

• asiakas itse (jolla myöntämisperusteet täyttyvät) haluaa muuttaa tehostettuun 

palveluasumiseen tai SAS-työryhmä on todennut, ettei asiakas kykene itse 

ymmärtämään päätöstensä seurauksia ja nykyiseen asumismuotoon jääminen 

vaarantaisi asiakkaan turvallisen hoidon toteutumisen. 

Myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi sosiaalinen verkosto eli omaisten 

ja läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon sekä mahdolliset 

omarahoitteiset palvelut. Asiakkaan oma tahdonilmaisu huomioidaan ja kirjataan palvelua 

myönnettäessä.  

 

LÄHTEET 

Keskisuomen asumispalvelujen toimintaohje ja myöntämisperusteet. http://www.ks2021.fi/wp-

content/uploads/2018/11/Liite-7.-Ehdotus-Keskisuomen-asumispalvelujen-toimintaohje-ja-

my%C3%B6nt%C3%A4misperusteet.pdf 



     Sote-ltk 8.12.2021 LIITE 3  

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KONNEVEDEN KUNNASSA 1.1.2022 

alkaen 

 

 

Omaishoidon tuen tarkoitus 

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolakiin 2 § perustuvaa kokonaisuutta, joka 

muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoi-

topalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  

 

Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelua, jonka järjestämisvastuu on kunnalla. Tuki on 

harkinnanvarainen etuus ja myönnetään kunnan talousarviossa annetun määrärahan 

puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki 

ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia, kuten 

Kelan maksamat hoitotuet ja vammaistuki. Omaishoidontuen hoitopalkkio ei ole toi-

meentuloturvaetuus, vaan se on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja 

valvonnasta. 

 

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset 

 

Omaishoidon tuki tarjoaa vaihtoehdon laitoshoidolle ja palveluasumiselle sekä runsaille 

kunnallisen kotihoidon käynneille. 

 

Omaishoidon tuki voidaan myöntää Konneveden kunnan asukkaalle, jos henkilö alen-

tuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee sitovaa ja 

vaativaa hoitoa tai huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopi-

malla siitä hänen omaisensa tai muun hoidettavalle läheisen yli18-vuotiaan henkilön 

kanssa. 

 

Omaishoidon tuen myöntämisen ja maksettavien omaishoidontukipalkkioiden perus-

teena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan lääkärin 

lausunnon, hakemuksessa kuvatun tilanteen ja kotikäyntinä tehtävän palvelutarvearvi-

oinnin perusteella.  



Hoidon sitovuuden ja vaativuuden arvio: hoidettava tarvitsee ja saa omaishoitajalta 

useamman kerran vuorokaudessa ohjausta tai avustamista useammassa alla olevassa 

henkilökohtaisessa toiminnossa.  

Henkilökohtainen hygienia: hoidettavan henkilökohtaisesta hygieniasta on huoleh-

dittava, eikä peseytyminen onnistu ilman avustamista, kehotusta tai ohjausta.   

Ruokailu: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista päivittäisen ravitsemuksen to-

teutuksessa.  

Liikkuminen: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista liikkumiseen esim. ylös-

nousuissa tukeminen, apuvälineen antaminen  

Lääkitys: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista lääkehoidossa.  

Pukeminen: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista asianmukaisessa pukeutu-

misessa.   

WC-toiminnot: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista wc-toimissa.   

Muut hoidolliset hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee sairaanhoidollisia toimenpi-

teitä päivittäin (esim. haavahoito).   

Psyykkinen toimintakyky: hoidettava tarvitsee henkistä tukea alentuneen muistin, 

kognition, kehitysvamman tai psyykkisen vointinsa vuoksi.   

Kommunikoiminen: hoidettavalla on haasteita kommunikoimisessa.  

Hoidettavan öinen avun tarve: hoidettava voi tarvita hoitoa ja huolenpitoa yöaikaan.  

Lapsilla hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden 

lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.  

 

Päätöksenteon tukena käytetään kotikäynnillä tehtävää hoitoisuusarviointia, lääkärin-

lausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.  Omaishoidon tukea makse-

taan, kun henkilökohtainen hoidon tarve on ympärivuorokautista, vaativaa tai päivit-

täin sitovaa.  

 

Jos täysi-ikäinen asiakas ei itse kykene päättämään ja ilmaisemaan omaa tahtoaan hoi-

don tai huollon järjestelyistä, selvitetään asiakkaan edun mukaiset ratkaisut yhteis-

työssä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa. 

   

Hoitajan tulee olla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveytensä (mm. päihde- ja mie-

lenterveysasiat), toimintakykynsä ja ikänsä puolesta sopiva hoitajaksi. 



Jos omaishoitaja saa Kelan myöntämää korotettua hoitotukea oman avuntarpeensa pe-

rusteella, on omaishoitajan tarvittaessa esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

 

Omaishoidon tukea ei myönnetä, 

- jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveyshuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayk-

sikössä. 

- jos hoidettavan avuntarve päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa on vähäistä tai apu 

kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin. 

 

Omaishoidon tukea koskevien asioiden käsittely ja päätöksen teko 

 

Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteenä tu-

lee olla lääkärinlausunto asiakkaan terveydentilasta tai terveydentila tulee selvittää 

muulla luotettavalla tavalla. Ennen päätöksen tekoa tehdään kotikäynti, jolloin sovitaan 

mahdollisesta ajasta hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Samalla selvitetään asi-

akkaan avuntarve ja palvelukokonaisuus. Ikääntyneiden kohdalla kotikäynnin tekee 

asiakasohjaaja ja vammaisten sekä lasten kohdalla vammaispalvelun ohjaaja. 

 

Omaishoidon tuesta tehdään omaishoitosopimus minkä liitteeksi laaditaan hoito- ja pal-

velusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Sopimus on ns. toimek-

siantosopimus, jolloin hoitajalla ei ole loma-, päiväraha, työaika- ym. etuuksia. 

 Hoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai 

hoidettavan huoltajaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään omaishoidon tuen 

sisältö yksilöllisesti, mutta niin, että siinä näkyy ainakin hoitopalkkion määrä ja mak-

sutapa, oikeus 4§:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin ja niiden järjestäminen sekä 

määräaikaisen sopimuksen kesto ja hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä 

hoitajasta johtuvista syistä tai hoidettavasta johtuvista muusta kuin terveydellisestä 

syystä. 

 

Omaishoidon tuen päätökset ja sopimukset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voi-

massa oleviksi ja tarkistetaan tarvittaessa. Erityisestä syystä voidaan tehdä määräaikai-

nen päätös. Hoidettavan tilanteen muuttuessa hoitopalkkiota voidaan korottaa, laskea 

tai omaishoidon tuen maksaminen voidaan lopettaa.  

 



 Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006)  

 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Hoitopalkkioiden indeksikorotukset lisätään 

palkkioihin ilman sopimuksen uusimista. Omaishoidon tukea ei makseta takautuvasti. 

Omaishoidon tuki voidaan myöntää hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden 

alusta. 

 

Viranhaltijan päätökseen on asianomaisella oikeus esittää oikaisuvaatimus kirjallisena 

Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen saannista. Lautakunnan päätöksestä voidaan hakea muutosta hallinto-oikeu-

delta.   

 

Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden määrät 1.1.2022 

 

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoito katso-

taan sitovaksi, jos hoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon 

ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuoro-

kautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuoro-

kaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka 

saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoitopalkkiota ei voida alentaa, jos hoidettava on kes-

kimäärin 7 tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan hoidettavana. Perheen tulot ja 

varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Palkkio on verotettavaa tuloa. 

 

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana (esim. saattohoitoti-

lanne, hoidettavan toipuminen vakavasta onnettomuudesta tai siirtyminen hoitomuo-

dosta toiseen) lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vä-

hintään 847,22 euroa kuukaudessa (2022) edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta: 

1. vähäistä suurempia työtuloja; 

2. oikeutta sairausvakuutuslain (1224/ 2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitora-

haan; 

3. oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/ 2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukor-

vaukseen. 

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos: 



1. hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään 

(omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon 

ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin) ja hoidon ja huolenpidon 

tarve on vähäistä; taikka 

2. siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. 

3. Hoidettavalla on säännöllisiä kotihoidon palveluja enemmän kuin neljä (4) 

tuntia viikossa.  

Hoitopalkkiota ei makseta yli kahdeksan hoitopäivää kuukaudessa kestävän tilapäis- 

tai lyhytaikaishoidon jaksolta.  

 

1. luokka Perushoitopalkkio                                 425,00euroa/kk 

 

Hoidettava tarvitsee huolenpitoa ja hoitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toimin-

noissa useamman kerran vuorokaudessa (esim. aamu- ja iltatoimet, ruokailu, wc-toi-

minnot, lääkehoidon toteutus). Hoidettava tarvitsee yleensä hoitoa ja 

huolenpitoa yöaikaan / ympärivuorokautisesti. Hoidettava tarvitsee jatkuvaa valvontaa 

ja ohjausta. Omaishoidontuki korvaa ympärivuorokautisia asumispalveluita tai run-

saita kotihoidon tai kotiin annettavia palveluita. Hoidettavalla on yleensä Kelan myön-

tämä korotettu hoitotuki. 

 

2. luokka Korotettu hoitopalkkio                         850,00 euroa/kk 

 

Korotetun hoitopalkkion tarkoituksena on mahdollistaa mm. omaishoitajan töistä  

pois jääminen esimerkiksi omaisen tai läheisen saattohoidon tai muun hoidollisesti  

raskaan siirtymävaiheen ajaksi. Omaishoidontuki myönnetään määräajaksi. 

Jos rahana maksettavan omaishoidon tuen ohella järjestetään muita sosiaali- ja ter-

veyspalveluja ja niitä ei ole sovittu osaksi omaishoidon tukea, niistä peritään normaalit 

sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen 

(912/1992) mukaiset maksut. 

 



Mikäli perheessä on useampi omaishoidettava, maksetaan perushoitopalkkiota 212,50 

euroa aina seuraavalta hoidettavalta. Mikäli kyseessä on useampi korotettua hoitopalk-

kiota saava hoidettava, palkkio on 425,00 euroa aina seuraavalta hoidettavalta. 

 

 Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 

 

Omaishoitolaki 4 §. Jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oi-

keus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoita-

jalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän 

on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai 

jatkuvasti päivittäin. Omaishoitosopimusta tehtäessä tai sitä tarkistettaessa arvioidaan, 

onko omaishoitaja annetun hoidon ja huolenpidon sitovuuden perusteella oikeutettu 

kahden vai kolmen vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti. Omaishoitaja 

voi pitää vapaapäivät kuukausittain tai kerätä niitä pidemmäksi jaksoksi. Vapaa tulee 

pitää sen kalenterivuoden aikana, jona oikeus vapaaseen on syntynyt. Kunta ja omais-

hoitaja voivat myös sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokau-

den pituisena jaksona, jolloin esimerkiksi kolme kertaa kahdeksan tuntia muodostaa 

yhden vapaavuorokauden. Vapaata ei kerry, jos hoito keskeytyy yhdessä tai useam-

massa jaksossa yhteensä yli seitsemäksi päiväksi kuukaudessa.  

 

Kunnan on huolehdittava omaishoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämi-

sestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Hoito voidaan järjestää lyhytaikaishoi-

dossa kuntouttavassa yksikössä, Mainiokodissa, perhehoidossa tai sijaishoitosopimuk-

sella. Muutaman tunnin vapaan järjestämiseksi voidaan mahdollisuuksien mukaan jär-

jestää kotihoidon hoitaja kotiin.  

 

Jos omaishoitaja hankkii kotiin lomittajan lakisääteisen vapaansa ajaksi, sijaishoitajalle 

voidaan maksaa hoitopalkkiota vähintään 50,78 euroa vuorokaudelta. 

 

Kunnalla ei ole ehdotonta velvollisuutta toteuttaa omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa 

hoidettavan tai hoitajan haluamassa muodossa. Vuorohoito- ja kuntoutusjaksot voidaan 

sopia omaishoitajan vapaapäiviksi. Omaishoitaja voi myös kieltäytyä vapaapäivistä. 



Vapaan pitämisestä tai sen aikaisesta hoitojärjestelystä tulee aina sopia etukäteen hoi-

toa antavan yksikön kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan, miten hoidetta-

van hoito järjestetään hoitajan vapaan aikana. Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden koh-

dalla omaishoitajan vapaan voi korvata (neuvoteltuaan asiasta omaishoitajan kanssa) 

kotihoidon antamalla tuella. 

 

 Vapaapäivät suositellaan pidettäväksi kuukausittain hoitajan jaksamisen tukemiseksi. 

Lakisääteistä vapaata voi myös säästää kerralla pidettäväksi yhtäjaksoiseksi vapaaksi 

korkeintaan kolmen kuukauden ajalta. Jos hoitaja peruu sovitut vapaapäivät ilman hy-

väksyttävää syytä, hänellä ei ole oikeutta saada kyseisiä vapaapäiviä myöhemmin. 

 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista voi-

daan periä asiakasmaksulain perusteella enintään 11,40 € vuorokausimaksu. 

 

Omaishoitoa tukevat palvelut 

 

Omaishoitolain 3 a §:n mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle val-

mennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä 

omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoito-

tehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.  

• Omaishoitajan valmennuksen tavoitteena on tukea omaishoitajuutta sekä kehittää 

omaishoitajaksi ryhtyvän henkilön valmiuksia omaishoitajana toimimisessa. Kun-

nan velvollisuus järjestää valmennusta koskee omaishoitosopimuksen tehneitä 

omaishoitajia.  

• Omaishoitajan hoitotehtävää tukevan koulutuksen tavoitteena on tukea omaishoi-

tajan osaamisen kehittämistä ja valmiuksien ylläpitämistä omaishoitosuhteen ai-

kana. Koulutus voi liittyä esimerkiksi erilaisten apuvälineiden käyttöön, ergonomis-

ten työasentojen opettamiseen, haasteellisista tilanteista selviytymiseen tai esim. 

muistisairaiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja vammaisten lasten omais-

hoidon erityiskysymyksiin. 

• Hyvinvointi- ja terveystarkastuksella tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla tai 

muilla menetelmillä suoritettua omaishoitajan hyvinvoinnin, terveydentilan ja toi-

mintakyvyn tarkastusta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää ter-



veydentilan selvittämistä ja neuvontaa. Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen sisäl-

löstä on annettu sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo (12.2.2015). Hyvinvointi- 

ja terveystarkastukset ovat maksuttomia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

maksuista 5 §).  

 

Omaishoitajalla on mahdollisuus ilmaiseen hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.  

Omaishoitajilla on mahdollisuus 5x vuodessa saada vanhuspalveluiden fysioterapeutin 

ilmaisia palveluja; esim. ohjausta apuvälineiden käyttöön, ergonomiaan tai oman kun-

non ylläpitoon. Muuta valmennusta ja koulutusta järjestetään omaishoitajien tarpeen 

mukaan, mutta kaikille jaetaan omaishoidon sopimusta tehdessä opas omaishoitajuu-

desta, jossa on tietoa etuuksista, tuesta ja palveluista. Omaishoitajilla on mahdollisuus 

osallistua ilmaisiin SPR:n omaishoitajien kokoontumisiin kerran kuukaudessa.  

   

Omaishoidon tuen maksaminen 

 

 Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle kuukausittain jälkikäteen. Omaishoidon tuki 

on veronalaista tuloa, josta kunta suorittaa ennakonpidätyksen, mutta ei työttömyysva-

kuutus- ja sosiaaliturvamaksua. Omaishoidon tuesta maksetaan eläkemaksut kunnial-

listen viranhaltijain ja työntekijän eläke lain mukaisesti, mikäli hoitaja on alle 65-vuo-

tias. Omaishoitajat kuuluvat kunnan järjestämän tapaturmavakuutuksen piiriin tapatur-

mavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukaan. 

 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. 

 

Omaishoidon tuen keskeytyminen 

 

Hoidettavan ollessa lomapaikalla tai hoidossa palveluasumisen kuntouttavassa yksi-

kössä, terveyskeskuksen sairaalassa, Mainiokodissa tai kuntoutuksessa kuntoutuslai-

toksessa maksetaan siltä ajalta hoitopalkkio enintään kahdeksalta (8) päivältä. 

 

Omaishoidon tuen päättyminen 

 

 Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista 

seuraavana kahden kuukauden kuluttua. Jos hoitaja irtisanoo sopimuksen, sopimus 

päättyy kuukauden kuluttua sopimuksen irtisanomisesta. Omaishoitajan ollessa estynyt 



hoitamasta hoidettavaa, keskeytyy omaishoidon hoitopalkkion maksaminen välittö-

mästi. Hoitaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi, mikäli hoitosuhteessa tapahtuu 

muutoksia. Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydellisistä syistä pi-

temmäksi aikaa niin, omaishoidon hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden 

kuluttua. Mikäli hoidettavan kotikunta muuttuu, omaishoidon tuen maksaminen päättyy 

muuttopäivään. 

 

Hoidettavan kuollessa tai joutuessa pitkäaikaiseen laitoshoitoon, maksetaan omaishoi-

don tukea kyseisen kuukauden loppuun saakka, ellei hoitopalkkion maksaminen ole 

keskeytynyt aikaisemmin. Omaishoitajan kuollessa omaishoidon tuki lakkaa välittö-

mästi. Omaishoidon tukeen liittyvien vakavien väärinkäytösten ilmettyä tuki lakkaa vä-

littömästi. 

 

Koska omaishoitolain lähtökohtana on hoidattavan edun mukaisen hoidon toteuttami-

nen, tulee sopimus irtisanoa välittömästi, jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua ja 

vaarantaa hoidettavan tai hoitajan terveyden tai turvallisuuden. 

 

Ilman sopimusta olevien omaishoitajien vapaa 

 

Myös tuen ulkopuolella toimivat omaishoitajat tarvitsevat lepoa, virkistystä ja vapaa-

päiviä. Vaikka kunnalla ei ole järjestämisvelvollisuutta, omaishoitaja voi keskustella 

kunnan kanssa tilanteestaan ja hakea palveluita. Sosiaalihuoltolain muutos, joka astui 

voimaan 1.7.2016 (27 b §) täsmentää kunnan mahdollisuutta järjestää vapaata ilman 

omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitaville henkilöille. 

Hoidon ja huolenpidon edellytetään olevan päivittäin sitovaa. Vapaapäiviä ja virkis-

tysvapaita  järjestetään samoilla  edellytyksillä kuin omaishoitosopimuksen tehneille 

omaishoitajille. Myös asiakasmaksu näistä vapaista määräytyy samoin perustein kuin 

omaishoidon tuen piirissä (enimmäismaksu 11,40 € / vapaavuorokausi.

 



Sote-ltk 8.12.2021 66§  Liite 4  

 

 

KONNEVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TAKSA 

 

 

 

1 § SOVELTAMISALA 

 

Taksaa sovelletaan määrättäessä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja, 

korvauksia ja vuokria. 

 

 

2 § KOTIHOITO 

 

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 

 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään perheen bruttotuloihin perustuva kuu- 

kausimaksu tulorajan ylittävältä osalta kalenterikuukaudeksi suunnitellun tuntimäärän 

mukaan. Palvelu katsotaan säännölliseksi, kun siitä on sovittu hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa. 

 

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, euroa kuukaudessa 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraa- vasta 

henkilöstä. 

 

Maksuprosentit ovat seuraavat: 

 

 

Palvelutunnit 

kuukaudessa 
1 2 3 4 5 

6 henkilöä tai 

enemmän 

4 tuntia tai vähemmän 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 

7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 

8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 

10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 

11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 

12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 

 
 



15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 

17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 

22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 

 

Säännöllisen kotihoidon maksua ei peritä sairaalassaoloajalta. Kun palvelu keskeytyy yli 

viideksi päiväksi muusta syystä kuin sairaalahoidosta, kuukausimaksua ei peritä viisi 

päivää ylittävältä ajalta. 

 

Tehostetusta kotikuntoutuksesta ja arvioivasta kotikuntoutusjaksosta peritään säännöllisen 

kotihoidon maksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tilapäinen kotihoito 

 

Tilapäinen kotihoito 12,00 euroa/käynti 

Muistihoitajan kotikäynti 15,00 euroa/käynti 

vastaanottokäynti 12,00 euroa/käynti 

arviointikäynti maksuton 

Fysioterapeutin     käynti max. 5 kuntoutuskäyntiä 12,00 euroa/käynti 
arviointikäynti 

Avustava suoritemaksu 
 maksuton 

5 euroa/kerta. 

Kotihoidon puhelinkonsultaatiomaksu  5 euroa/kerta. 

Voinnintarkistussoittopalvelu säännöllisesti alle 10x/kk 

yli 10x/kk 

15 euroa/kk 

30,00 euroa/kk 

 
3 § TUKIPALVELUT 

  

 

Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään seuraavat maksut: 

 

Ateriapalvelu 

 

Lounas ravintokeskuksessa        7,00 euroa/ateria 

Päivällinen kotiin kuljetettuna 6,50 euroa/ateria 

Lounas kotiin kuljetettuna 9,00 euroa/ateria/taajama-alue 

Taajaman ulkopuolelle vain 

muiden käyntien yhteydessä 

 

Ruusaliisan asukkaiden aterioiden hinnat 

Aamupala 2,80e 

Lounas 7,00e 

Päiväkahvi 1,30e 

Päivällinen 4,50e 

Iltapala 2,00e 

Ateriapaketti  14,50e/vrk 

 

Kylvetyspalvelu 

 

Kylvetyspalvelu 15,00 euroa/kerta 

 

 

        Pyykkipalvelu Ruusaliisan asukkaille                30e/kk 

 

Turvapalvelu 

 

Turvapalvelukäynti 20,00 euroa/käynti 

Asennuspalvelu 30,00 euroa/kerta 

Ovihälytin 30,00 euroa/kk 

Turvapalvelu Ruusaliisan asukkaille 30,00 euroa/kk 

 
Asiointipalvelu  

Saattajapalvelu omassa kunnassa 

Saattajapalvelu muussa kunnassa 

 

2-4 tuntia 

15,00 euroa/ kerta 

30,00 euroa/kerta 

 yli 4 tuntia 40,00 euroa/kerta 



 

Kauppapalvelut (hoitaja käy) 10,00 euroa/kerta 

 

Seniorineuvolan sairaanhoidollinen käynti 10,00 euroa/käynti  

Muut tukipalvelut 

 

Edellisen lisäksi muista tukipalveluista esim. hoitotarvikejakelu on mahdollisista periä 

välittömästi kunnalle aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu. 

 

 

4 § ASUMISPALVELUT  

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 

Pitkäaikaishoidon asiakasmaksu (Kotipihlaja ja Koskikara) 

Kunta perii pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta kuukausimaksun, 

joka on enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 

asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. 

 

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avio- 

liitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu 

määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa 

olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on 

tehty asiakasmaksulain 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin 

puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksu määräytyy siten 

kuin asiakasmaksulain 1 momentissa säädetään. 

 

Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut 

tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla 

kustannuksilla vähennettynä ja verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. 

 

Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan 

henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun 

palveluasumisen asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa. 

 

Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti 

asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, 

maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai 

kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei 

peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko 

kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

 



Lyhytaikaishoidon asiakasmaksu (Kuntouttava yksikkö) 

 

 

Lyhytaikaishoidon asiakasmaksu ei  kerrytä maksukattoa. Ei sisällä lääkkeitä, 

henkilökohtaisia hygieniatuotteita eikä vaatteita.  

 

• Lyhytaikaisesta hoidosta peritään 36,00 euroa/vrk 

• Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen odotusaikamaksu 22,80e/vrk 

• Päivä- ja yöhoidosta peritään 18,50 euroa vuorokaudessa 

•  Omaishoidon vapaan ajalta 11,40e/vrk (kolme vrk/kk) 

 

 

5 § OMAISHOITO 

 

Lautakunnan ja yksityisen henkilön välillä tehtävään sopimukseen perustuvasta 

vammaisen, vanhuksen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvasta hoidosta tai muusta 

huolenpidosta ei peritä maksua palvelunsaajalta. 

 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 

11,40 euroa vuorokaudelta. 

 

 

6 § VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN MUKAISET 

MAKSUT 

 

Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa ja kehitysvammaisten erityishuoltona 

annettavassa asumispalvelussa asiakkaan maksettavaksi jäävät tavanomaiseen asumiseen 

ja elämiseen liittyvät kulut eli ns. ylläpidosta aiheutuvat kulut, vuokra ja ateriat. Ne ovat 

sellaisia kustannuksia, jotka syntyvät vammasta riippumatta ja joilla ei ole yhteyttä 

henkilön avun ja palvelujen tarpeeseen. Ylläpitokuluihin kuuluvat vuokra, ruoka, sähkö, 

vesi sekä tavallisesti yhteishankintana tehtävät siivoustarvikkeet ja -materiaalit, pesu- ja 

puhdistusaineet, wc- ja käsipaperit, vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet sekä virike-, 

harrastus- ja askartelutarvikkeet jne. Vuokriin liittyen asiakkailla on henkilökohtaiset 

vuokrasopimukset. 

Kunta vastaa palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista (palveluntuottajan 

määrittämä hoitopäivämaksu).  

 

Ylläpito: 

Ylläpitomaksu (asuntola Leppälintu ja ostopalveluyksiköt): 60,00 euroa/kk 

 

Muille kuin asuntola Leppälinnun asukkaille saunamaksu 5,00 euroa/ kerta, 

pyykkipalvelu 5,00 euroa/ koneellinen. 



 

 

Lyhytaikainen ylläpito: 

 

Lyhytaikaisesta asumispalvelusta asuntolassa tai perhehoidossa peritään yli 16-vuotiaalta 

ylläpidosta 36,00 euroa vuorokaudelta. Osapäiväisessä hoidossa (päiväaikainen) maksu 

on 18,00 euroa vuorokaudelta. 

 

Lyhytaikaishoidon asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa. 

 

 

Ateriapalvelut: 

 

Konneveden toimintakeskus, päivä- ja työtoiminnan ateriamaksut 

 

Lounas 6,00 euroa/ateria 

Kahvi 1,30 euroa/annos 

 

Asuntola Leppälintu 

 

Ateriahinnat vuorokaudessa: 

Lounas 5,00 euroa ateria 

Päivällinen 5,00 euroa/ateria 

Kahvi 1,30 euroa/annos 

Aamu- ja iltapala 1,50 euroa/annos 

 

Yksityisissä palvelukodeissa tai muissa ostopalveluyksiköissä maksut määräytyvät 

yksikön omien perusteiden mukaan. Aterioista peritään todelliset kustannukset. 

 

 

Perhehoidon maksut:  

 

Ateriat: 

0-1 kertaa päivätoiminnoissa 277,98 euroa/kk 

2-3 kertaa päivätoiminnoissa 229,62 euroa/kk 

4-5 kertaa päivätoiminnoissa 203,94 euroa/kk 

 

Vuokra: 

Asukkaalla oma huone 199,30 euroa/kk 

Asukas jakaa huoneen 167,29 euroa/kk 

      

        Ylläpitomaksu:           50,00 euroa/kk  

 

                 

Leirimaksu: 

 

Maksu majoituksesta ja ruoasta leirillä 20 euroa vuorokausi. 

Päiväkävijät 10 euroa vuorokausi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kehitysvammaisten laitoshoito: 

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, 

joka voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Hoidettavan 

henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 110,00 euroa kuukaudessa. Maksu ei saa 

ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 

 

 

Edellä määritelty kuukausimaksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä, kuitenkin 

enintään viideltä kalenteripäivältä kuukaudessa. Jos poissaolo kestää koko kalenteri-

kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos poissaolo jatkuu yhtäjaksoisesti 

kalenterikuukaudesta toiseen, maksua peritään vain yhdeltä viiden päivän poissaolon 

ajalta, ellei yhtäjaksoisen poissaolon lisäksi ole muita poissaolopäiviä. 

 

 

7 § PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELU 
 

Mielenterveyskuntoutujille järjestetään asumispalvelua sosiaalihuoltolain perusteella.  

Asumispalvelua järjestetään omana toimintana asuntola Leppälinnussa sekä 

ostopalveluna. 

Tehostetun, ympärivuorokautisen ja pitkäaikaisen perhehoidon maksut 

määräytyvät samoin perustein kuin ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa (ks.4§).   

Tavallisen, ei-ympärivuorokautisen asumispalvelun hoidon ja huolenpidon maksu 

määräytyy palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan 

samalla tavalla kuin ikäihmisten kotipalvelun maksu (ks. 2§).  
 

 

 

8 § VIIVÄSTYSKORKO 

 

Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, maksulle peritään korkolain 

mukainen viivästyskorko. Viivästyskoron perusteena oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan 

kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. 

 

 

9 § VOIMAANTULO 

 

Taksa tulee voimaan 1.1.2022. 
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Perhehoidon toimintaohje 
 
Maakunnallisen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon toimintaohje on hallin-
nollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan toimeksiantosopimus-
suhteista ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoitoa. Toiminta-
ohjeen tavoitteena on luoda maakunnan alueelle yhtenäinen perhehoidon toimin-
tatapa toteuttaa, lisätä ja kehittää perhehoitoa sekä yhtenäistää perhehoitopalk-
kiot. Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje palvelee kaikkia osapuolia: kun-
nan työntekijää, perhehoidossa olevaa asiakasta, hänen omaisiaan ja perhehoi-
tajaa. Kunnat hyväksyvät toimintaohjeen kunnan hallintosäännön mukaisessa 
toimielimessä. Mikäli kunta poikkeaa omassa päätöksessään tästä toimintaoh-
jeesta, siitä ilmoitetaan Perhehoidon koordinointiin. 
 
Maakunnallinen ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toi-
mintaohje tulee voimaan 1.1.2022 ja korvaa aiemmat käytössä olleet perhehoi-
don toimintaohjeet. 
 
Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden, kulu- ja käynnistämiskorvausten 
tarkistus tehdään vuosittain lakisääteisen indeksikorotuksen mukaisesti (Perhe-
hoitolaki 263/2015 19 §). 
 
 

1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA 
 

 

Perhehoidon koordinoinnissa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät noudattavat 
mm. seuraavia lakeja ja asetuksia perhehoitoa järjestäessään: 

  

 Perhehoitolaki (263/2015) 

 Laki perhehoitolain muuttamisesta (510/2016) 

 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 

 Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) 

 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/1987) 

 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(759/1987) 

 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (980/2012) 

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja asetus (607/1983) 

 Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 

 Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, 
912/1992) 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttami-
sesta (1201/2020) 

 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

 Hallintolaki (434/2003)  

 Hallintolainkäyttölaki (586,1996) 

 Kotikuntalaki (201/1994) 

 Henkilötietolaki (523/1999) 
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2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY 
 

 

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympä-
rivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidet-
tavan kotona. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdol-
lisuus perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhtei-
siin perheenjäsenenä. Perhehoito on kunnan tai kuntayhtymän järjestämää palve-
lua, josta säädetään perhehoitolaissa (Perhehoitolaki 263/2015). 
  
Perhehoidolla pyritään edistämään perhehoidossa olevan henkilön hyvinvointia, 
toimintakykyä, perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Perhehoitoon sijoittami-
sen lähtökohtana ovat asiakkaan elämäntilanne, aikaisemmat elämänkokemukset 
sekä hoivan ja huolenpidon tarve. 

 
Perhehoitoa voidaan antaa henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolen-
pitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hyväksikäyttäen ja jonka ei katsota olevan 
laitoshuollon tarpeessa.  

 
 

2.1 Perhehoidon muodot 
 

Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan, palvelusuunnitelmaan ja/tai erityishuolto-ohjelmaan (kehi-
tysvammaiset). Perhehoidolla tarkoitetaan perhehoitolain mukaista toimeksianto-
sopimukseen perustuvaa perhehoitoa. Toimeksiantosopimuksessa määritellään 
tapauskohtaisesti perhehoidon muoto ja sen kesto. 

 
Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai 
pysyvämpi asumisen ja elämisen järjestely. Lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua 
omassa kodissaan pitkäaikainen perhehoito on ensisijainen vaihtoehto, jonka 
mahdollisuudet tulee aina selvittää. 
 
Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää mm. omaishoitajan vapaan järjes-
tämiseksi, vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Lyhytaikaisen perhehoidon ta-
voitteena on tukea ikäihmisen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen kotona asumista. 
Säännöllinen lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan enintään 14 vuorokautta kuu-
kaudessa.  
 
Määräaikainen perhehoito, jota toteutetaan väliaikaisena järjestelynä mm. sai-
raalasta kotiutuessa, perhehoitopaikkaa vaihdettaessa, odotettaessa pitempiai-
kaista asumispaikkaa, on lyhytaikaista perhehoitoa.  
 
Osapäiväperhehoitoa on hoito, joka kestää saman vuorokauden aikana enintään 
10 tuntia. Yön yli kestävä hoito on lyhytaikaista perhehoitoa.  
 
Säännöllinen päiväaikainen perhehoito on säännöllistä, toistuvaa ja suunnitel-
mallista ja se tulkitaan lyhytaikaiseksi perhehoidoksi. Hoidon kesto 8-10 tuntia. 
Perhehoito tapahtuu perhekodissa. 
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Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito määritellään lyhytaikaiseksi perhe-
hoidoksi. Kotona tapahtuvaa perhehoitoa voidaan järjestää mm. omaishoitajan va-
paan järjestämiseksi tai itsenäisen asumisen tukemiseksi siirtymävaiheessa.  
 
Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipal-
veluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhe-
kodissa. Ammatillisella perhekodilla tulee olla Aluehallintoviraston myöntämä lupa 
perhehoidon toimintaan. 

 

 

 

2.2 Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero 
 

Omaishoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä koti-
oloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Perhehoidolla 
tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen 
huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona en-
nakkovalmennuksen suorittaneen perhehoitajan toimesta. Mikäli henkilön hoita-
jina toimii oma lapsi, vanhempi, isovanhemmat, sisarukset tai avio-tai avopuoliso, 
hoito on omaishoitoa. 
 

 

 

3. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 
 

 
Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kun-
nan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa perhehoito-
laissa tarkoitettua perhehoitoa yksityiskodissaan tai hoidettavan kotona. Perhe-
hoitaja asuu ympärivuorokautisesti hoidossa olevien henkilöiden kanssa. Perhe-
hoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai hen-
kilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.  
 
Uusien perhehoitajiksi aikovien on suoritettava ennakkovalmennus ennen toi-
meksiantosopimuksen tekemistä. Valmennuksen tavoitteena on auttaa perhehoi-
tajaksi aikovaa perhettä tekemään tietoinen päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä, 
sitoutumisesta tehtävään ja arvioida perheen valmiuksia ja edellytyksiä toimia 
tehtävässä. Erityisistä syistä ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kulu-
essa sijoituksen alkamisesta (Perhehoitolaki 263/2015 6§). 

 
Perhehoitajan tulee luoda hoidettavalle turvallinen ja virikkeitä antava hoitoympä-
ristö ja huomioida hoito- ja/tai kasvatustehtävässään hoidettavan kehitys erityis-
tarpeineen sekä turvata hoidettavan ja hänen läheistensä yhteydenpito ja suh-
teet. Perhehoitoon sijoitetulla on tasa-arvoinen asema perheen muihin jäseniin 
nähden. Perhehoidettavan käytössä ovat kaikki kodin yhteiset tilat. 
 
Perhehoitajan ja vastuutyöntekijän / sijoittajatahon yhteistyö on välttämätöntä ja 
perusta onnistuneelle sijoitukselle. Perhehoitajana toiminen edellyttää sekä yh-
teistyöhalua että –taitoja. Perhehoitoon sijoitetun henkilön asioiden hoitaminen 
sujuu parhaiten silloin kun yhteistyö on toimivaa. 

 
Perhekodissa voidaan hoitaa enintään neljää henkilöä perhehoitajan kanssa sa-
massa taloudessa asuvat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa 
vaativat henkilöt mukaan luettuina. Hoidettavien henkilöiden määrä voi olla enin-
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tään kuusi, jos perhekodissa annettavasta hoidosta vastaa vähintään kaksi en-
nakkovalmennuksen käynyttä, perhekodissa asuvaa henkilöä, joista ainakin toi-
sella on lisäksi tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasva-
tustehtävistä (Perhehoitolaki 263/ 2015 7§). 
 
Hoidettavien määrästä voidaan poiketa, mikäli on kyse hoidon antamisesta sisa-
ruksille tai saman perheen jäsenille. Enimmäismäärästä voidaan poiketa myös, 
jos hoidossa on samanaikaisesti vain täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden keskinäinen 
kanssakäyminen ja perhesijoituksen laatu yhdessä toimintakyvyn ja hoidon tar-
peen kanssa mahdollistavat poikkeamisen enimmäismäärästä. Perhekodissa 
hoidettavien määrä on kuitenkin aina suhteutettava perhehoitajien lukumäärään, 
hoidettavien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen 
(Perhehoitolaki 263/2015,9§). 
 
Enimmäismäärästä voidaan poiketa silloin kun perhehoitaja sijaistaa toista per-
hehoitajaa hänen vapaansa aikana. Järjestelystä on ehdottomasti aina etukäteen 
sovittava perhehoidon vastuutyöntekijän kanssa. Järjestelyä suunniteltaessa tu-
lee huomioida, että hoidettavien keskinäinen kanssakäyminen, toimintakyky ja 
hoidon tarve sekä perhekodin tilat mahdollistavat järjestelyn. 

 
Perhekoti on sijoittajakunnan hyväksymä yksityiskoti, jossa perhehoitoa anne-
taan.  Perhekodin sopivuutta arvioidessa huomioidaan erityisesti seuraavat asiat: 

 

 perheen ihmissuhteet ja ilmapiiri 

 perhehoitajan mahdollisuus ottaa huomioon ja vastata perhehoitoon sijoitetta-
van tarpeisiin hänen etunsa mukaisesti 

 perhehoitajan valmiudet toimia yhteistyössä viranomaisten, omaisten ja muun 
yhteistyöverkoston kanssa 

 perhekodin jäsenten tulee hyväksyä ja olla yksimielisiä perhehoidon aloittami-
sesta 

 perhekodin tilat, varustetaso, turvallisuus, esteettömyys, terveydelliset olo-
suhteet ja kodin lähiympäristö. Aikuisella perhehoidon asukkaalla tulee pitkä-
aikaisessa perhehoidossa pääsääntöisesti olla oma huone. Lyhytaikaisessa 
perhehoidossa hoidettavana oleva henkilö voidaan sijoittaa kahden hengen 
huoneeseen. 

 perhekodissa jokaisen asukkaan huone varustetaan palovaroittimella. Huo-
neiden lisäksi asennetaan vähintään 1 palovaroitin asunnon jokaista alkavaa 
60 neliötä kohden kerroskohtaisesti. Palovaroittimia tulee testata säännölli-
sesti. Perhekoti varustetaan vähintään yhdellä käsisammuttimella, lisäksi keit-
tiö varustetaan sammutuspeitteellä. Poistuminen hätätilanteen sattuessa on 
suositeltavaa suunnitella ja harjoitella etukäteen. Perhehoitajan tulee ottaa 
toimintaa aloittaessaan yhteys oman alueen palotarkastajaan ja sopia palo-
tarkastuksen ajankohdasta.  

 
Osana ennakkovalmennusprosessia pyydetään valmennukseen osallistuvan 
henkilön kotikunnan sosiaalitoimen lausunto sopivuudesta perhehoitajan tehtä-
vään sekä nähtäväksi rikosrekisteriote alle 18-vuotiaiden perhehoitajiksi ryhty-
viltä. Perhehoitajan puolison ja täysi-ikäisen lapsen tulee myös toimittaa rikosre-
kisteriote, mikäli he asuvat samassa taloudessa ja / tai osallistuvat säännöllisesti 
hoitoon. Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekiste-
riote on maksullinen ja se tilataan Oikeusrekisterikeskukselta. Kustannuksista 
vastaa valmennukseen osallistuva henkilö. 
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Perhehoidon palveluohjaaja, yhdessä kouluttujaparinsa kanssa tekevät kotikäyn-
tien ja lakisääteisen valmennuksen aikana tehdyn yhteisen arvioinnin pohjalta 
päätöksen perheen tai henkilön soveltuvuudesta perhehoitajaksi.  

Valmennuksen aikana tehdyillä kotikäynneillä käydään läpi perhehoitajaksi aiko-
van omaa elämänhistoriaa ja selvitetään muita perhehoitajuuteen sekä perhehoi-
tokotiin liittyviä vaatimuksia ja velvoitteita. 

 

Ehdottomat esteet perhehoitajaksi ryhtymiselle: 

 rikosrekisterimerkintä liittyen lapsiin kohdistuviin rikoksiin tai pahoinpitelyri-
koksiin 

 aktiivinen / pitkäaikainen lastensuojelun asiakkuus perheessä 

 pitkäaikaissairaus, jonka ennustetaan aiheuttavan toimintakyvyn laskua 

 päihde- tai mielenterveysongelma perheessä 

 taloudelliset vaikeudet perheessä /pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus 

 joku perheenjäsenistä vastustaa perhehoitoperheeksi ryhtymistä 

 perheen elämään ja arkeen erittäin voimakkaasti vaikuttava elämänkatsomus 

 hylkäävä arvio ennakkovalmennuksesta 

 

 

4. PERHEHOITOON SIJOITTAMINEN 
 

Perhehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että perhehoitoa tarvitseva hen-
kilö sijoitetaan juuri hänelle sopivaan perheeseen. Kunta päättää voidaanko per-
heeseen sijoittaa kyseessä oleva henkilö vai ei.  Perhesijoitusta suunniteltaessa 
selvitetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja muiden tukitoimien 
tarve ja saatavuus. Hoidettavan sijoittaneen kunnan tehtävänä on valvoa, että 
hoidettava saa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, jotka järjestetään sen kun-
nan toimesta, johon henkilö on sijoitettu. Sijoittajakunnan perhehoidosta vas-
taava henkilö huolehtii tarvittavista maksusitoumuksista yms. (Perhehoitolaki 
263/2015 22§) 

 

Kun kunta tai kuntayhtymä valmistelee perhehoitolaissa tarkoitettua toimeksian-
tosopimusta alaikäiselle annettavasta perhehoidosta, tulee kunnan tai kuntayhty-
män ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä pyytää henkilöltä nähtäväksi ri-
kosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Keski-Suomen 
maakunnassa rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi jo osana valmennuspro-
sessia. Koordinaattori kirjaa otteen nähdyksi perhehoitajarekisteriin.  
 
Kunnan työntekijä arvioi ikäihmisen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön 
perhehoidon tarvetta. Sijoitettavan henkilön lisäksi tiedustellaan omaisten ja lä-
heisten mielipidettä. Mikäli henkilöä ollaan sijoittamassa pitkäaikaisessa perhe-
hoidossa kahden hengen huoneeseen, tulee kaikkien osapuolten hyväksyä jär-
jestely.  

Asiakkaan sijoittaminen perhehoitoon toteutetaan asiakkaan kotikunnan ja Per-
hehoidon koordinoinnin yhteistyönä. Kunnan perhehoidon yhteyshenkilö ottaa 
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yhteyttä koordinointiin / palveluohjaajaan ja kertoo perhehoitoa tarvitsevan henki-
lön tarpeista. 

Perhehoidon palveluohjaaja arvioi rekisterissä olevien perhehoitajien valmiuksia 
vastata kyseisen henkilön tarpeisiin ja ottaa yhteyttä sopivaksi arvioituun perhee-
seen. Perhehoitaja arvioi saamiensa tietojen perusteella omia valmiuksiaan pitää 
huolta ko. henkilöstä. Perhehoitaja pohtii valmiuksiaan ja ilmoittaa perhehoidon 
palveluohjaajalle päätöksestään. Perhehoidon palveluohjaaja ilmoittaa perhehoi-
don vastuutyöntekijälle perhehoitajan päätöksestä ja välittää tarvittaessa perhe-
hoitajan yhteystiedot. 

Perhehoitoon tutustumisen järjestäminen ja organisoiminen ovat perhehoitoa et-
sivän henkilön kotikunnan työntekijän vastuulla. Mikäli perhehoidon palveluoh-
jaajan tarjoama perhehoitopaikka otetaan vastaan, kunnan työntekijä ilmoittaa 
Perhehoidon koordinointiin, kun toimeksiantosopimus on tehty perhehoitajan 
kanssa (liite 1). 

Kun kunta on sijoituspäätöksen tehnyt, sen velvollisuus on tukea ja auttaa perhe-
hoitajaa tehtävässään. Tutustuminen aloitetaan perhehoitajan ja perhehoitoon 
tulevan henkilön molemminpuolisilla vierailuilla. Perhehoitajalla on lainmukainen 
oikeus saada tietää hoidon onnistumisen kannalta oleelliset tiedot hoitoon tule-
van henkilön elämänhistoriasta ja terveydentilasta. Perhehoitaja voi käyttää 
oleellisten tietojen keräämiseen tätä varten luotua esitietolomaketta. Lomake löy-
tyy koordinoinnin www-sivuilta. 

Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on nimettävä 
jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä (yhteyshenkilö). Perhehoitajalle on 
järjestettävä toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus 
saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää (Perhehoitolaki 263/2015 15§). 

 

Perhehoitoon ei sovellu henkilö, joka 

 tarvitsee jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa tai 

 valvoo öisin ja häiritsee muita tai 

 tarvitsee säännöllisesti apua yöllä tai 

 on aggressiivinen, eikä käyttäytymistä saada hallintaan niin, että perhe-
hoitajan tai muiden perhekodissa asuvien henkilöiden turvallisuus voitai-
siin taata tai 

 karkailee niin että valvonta on mahdotonta tai 

 ei kykene liikkumaan itsenäisesti tai tarvitsee liikkumiseen ja siirtymiseen 
sellaisia apuvälineitä, joiden käyttäminen ei ole mahdollista perhehoitoko-
dissa 

 tarvitsee jatkuvasti päivittäisissä toiminnoissaan kahden henkilön apua 

 ei sitoudu yhteistyöhön tai jonka omaiset eivät sitoudu yhteistyöhön 

 

5. TOIMEKSIANTOSOPIMUS 
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Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja ja kunta sopivat hoitosuhteeseen liittyvät 
molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus tehdään jokai-
sen perhehoitoon sijoitetun osalta erikseen, ennen sijoittamista tai välittömästi sen 
alettua. Sopimuksen tekeminen edellyttää aina neuvottelua siinä sovittavista asi-
oista. Toimeksiantosopimus sitoo sen tekijöitä noudattamaan sopimusta. 
 
Toimeksiantosopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. 
Määräaikaisen sopimukseen kirjataan hoidon päättymispäivä sekä määräaikai-
suuden peruste. 

 
Toimeksiantosopimuksen tehnyt perhehoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) 1. 
luvun 1§:n tarkoittamassa työsopimussuhteessa kuntaan. 

 
Toimeksiantosopimuksen allekirjoittavat perhehoitaja (yleensä molemmat per-
heen puolisot) ja kunnan perhehoidosta vastaava työntekijä. Sopimus tarkistetaan 
tilanteen muuttuessa ja toisen sopijapuolen sitä esittäessä. Sopimusta ei voi yksi-
puolisesti muuttaa. Toimeksiantosopimus tulee tarkistaa myös hoito- tai palvelu-
suunnitelman tarkastuksen yhteydessä.  Pitkäaikaisen perhehoidon toimeksianto-
sopimuksen liitteeksi tulee hoidettavaa koskeva hoito- ja /tai palvelusuunnitelma. 
 

 
Toimeksiantosopimuksessa sovitaan 

 
1. sopijapuolet 
2. perhehoidossa oleva henkilö 
3. sopimuksen sisältö 

 perhehoidon muoto (pitkäaikainen, lyhytaikainen, osapäivä) 

 mikäli perhehoito toteutetaan hoidettavan kotona 

 hoitopalkkion saaja 

 hoitopalkkion määrä ja maksuaikataulu 

 kulukorvaus ja maksuaikataulu 

 käynnistämiskorvaus 

 erityisten kustannusten korvaaminen  

 sopimuksen voimassaoloaika 

 perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan toteuttaminen 

 palkkion maksaminen ja kustannusten korvaaminen vapaan ajalta (esim. 
ateriavähennysten toteutusaikataulu) 

 perhehoitajan valmennus, työnohjaus, koulutus ja tuki ja niiden järjestämi-
nen 

 hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestäminen 

 kokemuslisä 

 koulutuslisä 

 vastuutyöntekijä (yhteyshenkilö) 

 sopimuksen irtisanominen 

 noudatettava toimintaohje 

 perhekodin hyväksyminen 

 perhehoitajan velvoitteet 

 liitteet 

 toimeksiantosopimuksen tarkistaminen 

 yhteistyöstä kunnan ja perhehoitajan kesken 
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Toimeksiantosopimuksessa on tarvittaessa liitteenä: 
- selvitys perhehoidossa olevan henkilön oikeuksista, tukitoimista ja harrastus-

toiminnasta sekä näiden toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä 
- suunnitelma perhehoidossa olevalle henkilölle järjestettävistä perhehoidon to-

teuttamiseksi tarpeellisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muista 
tukitoimista 

  
Perhehoidon käynnistyessä voidaan molemminpuolisesti sopia erikseen koe-
ajasta (enintään 2 kk) jolloin irtisanomisaika ei ole voimassa. 

  
 

6. PERHEHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET 
 

 

Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiota, kulukorvausta sekä erik-
seen harkittavaa käynnistämiskorvausta. Perhehoitolaissa (263/2015 16§ 17§ ja 
18 §) määritellään palkkion (826,90 €/kk vuonna 2021) ja kulukorvauksen (424,16 
€/kk vuonna 2021) vähimmäismäärät sekä käynnistämiskorvauksen enimmäis-
määrä (3 012,25 € vuonna 2021). Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset tarkis-
tetaan kalenterivuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteen mukai-
sella indeksitarkistuksella. 

 
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kartuttaa eläkettä. Kulukorvauksesta toi-
mitetaan myös ennakonpidätys. Koska kulukorvaus ei ole perhehoitajalle todellista 
tuloa, saadaan sitä koskeva vähennys tehdä verotuksessa. Perhehoidon palkkioi-
den ja korvausten jakamisesta puolisoiden kesken voidaan sopia erikseen. 

 
Korvausten maksu perustuu pitkäaikaisen perhehoidon osalta sovittuun kuukausi-
palkkioon, josta vähennetään tarvittaessa perhehoitajan toimittaman poissaolopäi-
väilmoituksen mukaiset ateriamaksut. Lyhytaikaisessa perhehoidossa korvausten 
maksu perustuu käyttöpäiväilmoituksen mukaisiin toteutuneisiin hoitopäiviin. 
 
 

6.1 Hoitopalkkio 
 

Hoidosta maksettava palkkio perustuu kunkin perhehoidossa olevan henkilön yk-
silöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa, palvelusuunnitelmassa ja/tai erityis-
huolto-ohjelmassa kuvattuun ohjauksen, huolenpidon, hoidon, ja valvonnan tar-
peeseen. Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen apuna mm toimintakyky-
mittareita, apuvälineitä, yksilöllistä harkintaa sekä toimintaohjeen palkkioluokka 
kuvauksia (liite 2).  Arvioinnista vastaa perhehoidosta vastaava viranhaltija, tarvit-
taessa yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Hoitopalkkion suuruus määritel-
lään toimeksiantosopimusta solmittaessa ja sitä tarkistetaan, mikäli perhehoi-
dossa olevan henkilön tilanteessa tapahtuu muutoksia. 
 
 

6.1.1 Hoitopalkkio pitkäaikaisessa perhehoidossa 
 

 

Hoidon vaativuuden maksuperusteena on perhehoidossa olevan henkilön ohjauk-
sen, huolenpidon, hoidon ja valvonnan tarve.  Hoidon sitovuuden maksuperus-
teena on asiakkaan päivätoimintaan osallistuminen. Päivätoimintaa on osaltaan 
myös varhaiskasvatus tai päiväkeskustoiminta. Perusopetusta ei lueta päivätoi-
minnaksi. Hoitopalkkiot on määritelty kolmeen maksuluokkaan (liite 2).  
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6.1.2 Hoitopalkkio lyhytaikaisessa perhehoidossa 
 

 

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio maksetaan perhehoitajalle yhtäjaksoisesti to-
teutuneilta hoitopäiviltä. Hoitopäiväksi lasketaan vuorokausi, jolloin henkilö on ollut 
perhehoidossa. Esim. asukas tulee perjantaina klo 18 ja lähtee sunnuntaina klo 
18, hoitopalkkio maksetaan kolmelta päivältä. Kun perhehoito tapahtuu hoidetta-
van kotona, maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna. Osapäi-
väisestä perhehoidosta maksettava palkkio on 50 % lyhytaikaisen perhehoidon 
palkkiosta. Hoitopalkkio perustuu hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. 

  

Hoidon vaativuuden maksuperusteena on perhehoidossa olevan henkilön oh-
jauksen, huolenpidon, hoidon ja valvonnan tarve. Hoitopalkkiot on määritelty  

 kolmeen maksuluokkaan (liite 2). 
  

 

6.1.3 Perhehoidon palkkioluokkien kuvaukset 
  

Palkkioluokka 1. Asiakas tarvitsee päivittäin avustamista huolenpitoa, hoivaa tai 
valvontaa päivittäisissä toiminnoissaan alentuneen toimintakykynsä vuoksi 
(esim. peseytyminen, wc-toiminnot, ruokailu, lääkehoito). Arjessa selviytymistä 
voi haitata esim. asiakkaan turvattomuuden tunne. Asiakas liikkuu  
kohtuullisen itsenäisesti apuvälineiden kanssa tai ilman niitä. Hän sopeutuu hy-
vin perhekodin ryhmään, on yhteistyökykyinen ja tunnistaa avun tarpeensa. 

 
Palkkioluokka 2. Asiakas tarvitsee avustamista, huolenpitoa, hoivaa ja  
valvontaa useissa päivittäisissä toimissaan (esim. peseytyminen, wc-toiminnot, 
ruokailu, lääkehoito) muistamattomuuden, kehitysvamman tai psyykkisen tilan 
vuoksi lähes jatkuvasti. Asiakas voi tarvita vähäistä ohjausta ja valvontaa myös 
yöllä. Hän liikkuu perhehoidossa ohjatusti tai valvotusti. 

 
Asiakkaalla on jokin sairaus tai vamma, jonka vuoksi hän tarvitsee erityisen  
paljon avustamista, huolenpitoa, hoivaa ja / tai valvontaa (muistisairaus, aisti-
vamma, haastava psyyke, fyysinen vamma). Asiakas tarvitsee tukea perhekodin 
ryhmään sopeutumisessa.  

 
 Palkkioluokka 3. Asiakas tarvitsee erityisen paljon huolenpitoa ja hoivaa ja 
 on autettava lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan (esim. peseytyminen, 
 wc-toiminnot, ruokailu, lääkehoito). Asiakas tarvitsee satunnaisesti yöaikaan 
 huolenpitoa ja hoitoa. Hän liikkuu perhehoitajan avustamana ja käytössä  on 
                    liikkumisen apuvälineitä. 
 

Perhekodin ryhmässä asiakas tarvitsee erityishuomiota. Asiakkaan useat  
sairaudet / toimintakyvyn alenemat vaativat erityisen paljon ohjausta, valvontaa 
ja hoitoa. 
 
Pitkäaikainen perhehoito, erityismaksuluokka. Palkkioluokkaa sovelletaan ai-
noastaan erityistilanteissa ja aina määräaikaisena. Erityismaksuluokka on mah-
dollinen esimerkiksi saattohoitotilanteissa ja tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee 
runsaasti hoitoa ja apua (esimerkiksi leikkauksen jälkitila, tapaturma) sairaalasta 
kotiutumisen jälkeen. Saattohoitotilanteessa tulee olla lääkärin päätös saattohoi-
toon siirtymisestä. Erityismaksuluokassa perhehoito vaatii erityisosaamista, in-
tensiivistä hoitotyötä ja jatkuvaa valvontaa. Perhehoidossa asiakkaalla on avun 
tarvetta myös yöaikaan. 
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6.1.4 Kokemus- ja koulutuslisä 
 

Kokemuslisää maksetaan perhehoitajalle, joka on toiminut perhehoitajana vähin-
tään 4 vuotta. Kokemuslisä merkitään toimeksiantosopimukseen. Kokemuslisä on 
pitkäaikaisen perhehoidon sopimuksessa 1,2 % kuukausipalkkiosta ja lyhytaikai-
sessa perhehoidossa 0,5 % / toteutunut hoitopäivä/toimeksiantosopimus.  

 

Koulutuslisä maksetaan perhehoitajalle, jolla on todistetusti vähintään kouluastei-
nen kasvatus-, sosiaali-, tai terveydenhuoltoalan koulutus. Koulutuslisä merki-
tään toimeksiantosopimukseen. Koulutuslisä on pitkäaikaisessa perhehoidossa 
1,2 % kuukausipalkkiosta ja lyhytaikaisessa perhehoidossa 0,5 % / toteutunut 
hoitopäivä / toimeksiantosopimus. 

 

 

6.2 Kulukorvaus 
 
Kulukorvausten perusteena käytetään perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja 
ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia ja kunkin hoidossa olevan henkilön 
yksilöllisiä tarpeita. Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan henkilön ateriat, 
asumisen ja muut kulut.  
 
Kulukorvaus kattaa perhehoidossa ravintomenot, pesuaineet, wc- ja talouspaperit, 
asumisesta ja asunnon käytöstä aiheutuvat menot kuten jätehuollon, sähkön, läm-
mityksen, veden, kodin puhtaanapidon ja irtaimiston kulumisen sekä vaatehuol-
losta aiheutuvat kustannukset kuten pesu ja pienet korjaukset. Perhehoidossa voi-
daan virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvien menojen korvauksesta sopia 
toimeksiantosopimuksessa (esim. hoidettavalla voi olla omia varoja, joista menot 
voidaan kustantaa). Kulukorvaus kattaa myös perhehoitajan autolla ajettujen, ta-
vanomaisten, perhehoidon arkeen kuuluvien ajojen matkakulut sekä puhelinkulut. 
Oman puhelimen ja siitä aiheutuvat kulut hoidettava maksaa itse. Pitkä- ja lyhytai-
kaisen perhehoidon kulukorvaukset ovat liitteessä 2. 
 
 

6.3 Palkkiot ja kulukorvaus perhehoidon keskeytyksen ajalta 
 

Perhehoitajan vapaan aikana hoitopalkkio maksetaan pitkäaikaiselle perhehoita-
jalle täysimääräisenä, kulukorvauksesta vähennetään ateriakorvaus. Mikäli perhe-
hoitajan vapaan aikana sijaishoitaja toimii perhehoitajana vakituisen perhehoitajan 
kodissa, maksetaan kulukorvaukset vakituiselle perhehoitajalle, ellei toisin sovita. 

 
Perhehoitajasta johtuvasta syystä (esim. sairausloma) sijoittaja maksaa pitkä-
aikaisessa perhehoidossa hoitopalkkion Kelan sairausvakuutuspäivärahan oma-
vastuuajalta (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Jos hoidettavan hoito jär-
jestyy perhehoitokodissa sairauslomasta riippumatta, maksetaan korvaukset täy-
simääräisenä. Jos hoidettavan hoito järjestetään kodin ulkopuolella, vähennetään 
kulukorvauksesta ateriakorvaus. 
 
Sairauslomasta tulee olla lääkärintodistus ja siitä on ilmoitettava välittömästi per-
hehoitajalle nimetylle vastuutyöntekijälle. Asiakkaan sijoittamisesta keskeytyksen 
ajalle sovitaan perhehoidon vastuutyöntekijän kanssa. 
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Lyhytkestoista perhehoitoa antavan perhehoitajan äkillisen sairausloman koh-
dalla sijoittaja maksaa hoitopalkkion ennalta sovittujen hoitopäivien osalta enin-
tään Kelan sairausvakuutuspäivärahan omavastuuajalta (sairastumispäivä + yh-
deksän arkipäivää). Jokaiselta edellä mainitulta päivältä maksetaan korvaus, 
joka saadaan jakamalla viimeisten neljän edeltävän kuukauden yhteenlaskettu 
hoitopalkkion määrä neljän edeltävän kuukauden kalenteripäivillä.  
 
Osapäiväistä perhehoitoa antavan perhehoitajan äkillisen sairausloman koh-
dalla sijoittaja maksaa hoitopalkkion ennalta sovittujen hoitopäivien osalta enin-
tään Kelan sairausvakuutuspäivärahan omavastuuajalta (sairastumispäivä + yh-
deksän arkipäivää). Jokaiselta edellä mainitulta päivältä maksetaan korvaus, 
joka saadaan jakamalla viimeisten neljän edeltävän kuukauden yhteenlaskettu 
hoitopalkkion määrä neljän edeltävän kuukauden kalenteripäivillä.  

 
Perhehoitajasta riippumattomasta syystä, kun hoidettava on esim. sairaalahoi-
dossa, kuntoutuksessa tai omaisten/läheisten luona perhehoitajalle maksetaan 
hoitopalkkio ja kulukorvaus viisi vrk täysimääräisenä. Jos keskeytys kestää yhtä-
jaksoisesti yli viisi vrk, vähennetään päivittäisestä hoitopalkkiosta 50 % ja kulukor-
vauksesta aterioiden osuus. Jos keskeytys kestää yli 30 vrk palkkion ja kulukor-
vauksen maksaminen päättyy, lukuun ottamatta asumista. 
 
Perhehoidon korvausten maksamisen edellytyksenä on, että perhehoitaja pitää 
yhteyttä esim. sairaalassa olevaan henkilöön ja on yhteistyössä hoitopaikan 
kanssa. Hoidettavan tulo- ja lähtöpäivää ei lasketa poissaolopäiviksi. 

 

  

Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa:  
 

Mikäli perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai -jakson peruuntumisesta yli 
kolme vuorokautta ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle ei makseta hoitopalk-
kiota eikä kulukorvausta. 

 
Mikäli perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai -jakson peruuntumisesta alle 
kolme vuorokautta ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle maksetaan hoitopalk-
kio ja puolet kulukorvauksesta suunnitellun hoitojakson mukaisesti, kuitenkin enin-
tään kolmelta vuorokaudelta.  
 
Mikäli perhehoitaja, joka työskentelee hoidettavan kotona, saa tiedon hoitopäivän 
peruuntumisesta alle vuorokautta ennen hoidon alkamista perhehoitajalle makse-
taan hoitopalkkio, kuitenkin enintään kolmelta päivältä. 
  
Mikäli perhehoitojakso keskeytyy asiakkaasta johtuvasta syystä (joutuminen sai-
raalan, perhehoitoon soveltumattomuus) maksetaan päivää seuraavilta kolmelta 
päivältä palkkio ja puolet kulukorvauksesta tai sovitun jakson loppuun kuitenkin 
enintään kolmelta päivältä. 
 

Perhehoitajan koulutuksessa oloajalta pitkäaikaiselle perhehoitajalle makse-
taan palkkio ja kulukorvaus täysimääräisenä silloin, kun koulutus on ennalta 
sovittu ja sijoittajatahon järjestämä. Muuhun koulutukseen osallistumisesta ja kus-
tannuksien korvauksesta on sovittava erikseen ja etukäteen perhehoitajalle nime-
tyn vastuutyöntekijän (yhteyshenkilö) kanssa. Sijoittajakunta osallistuu koulutus-
kustannuksiin perhehoidossa olevien asiakkaidensa määrän suhteessa.  
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Sijaishoito perhehoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana 

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen 
poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä 6 §:ssä säädetyt edellytykset 
täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehti-
maan sijaishoidosta perhehoitajan kotona. Sijaishoito voidaan järjestää edellä 
tarkoitetulla tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoi-
dettavan henkilön edun mukaiseksi. 

Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 

1) sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja suorittamisesta; 

2) tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta; 

3) toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä 

4) tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. 

Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhty-
mään. Sijaishoitajalle järjestettävästä koulutuksesta ja tuesta on voimassa, mitä 
niistä perhehoitajan osalta 15 §:ssä säädetään ja sijaishoitajan sosiaaliturvasta, 
mitä siitä perhehoitajan osalta 20 §:ssä säädetään.  

 
Kun sijaishoito tapahtuu vakituisen perhehoitajan kotona, maksetaan sijaishoita-
jalle lyhytaikaisen perhehoidon palkkio. Kulukorvaus maksetaan vakituiselle per-
hehoitajalle, ellei toisin sovita. 
 
Kun sijaishoito tapahtuu sijaishoitajan kotona, maksetaan sijaishoitajalle lyhytai-
kaisen perhehoidon palkkio ja kulukorvaus.  
 
Määräaikaisessa perhehoidossa maksetaan lyhytaikaisen perhehoidon palkkio 
enintään kuukaudelta. Tämän jälkeen maksetaan pitkäaikaisen perhehoidon palk-
kio.  

 

 
6.4 Käynnistämiskorvaus 
 
Lain mukaan uutta perhehoitosijoitusta käynnistettäessä hoitajalle voidaan mak-
saa hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista käynnistä-
miskorvausta esim. asuntoon kohdistuvat välttämättömät muutostyöt, kalusteet, 
vuodevaatteet. Käynnistämiskorvausta myönnetään hakemuksen perusteella to-
dellisiin, tapauskohtaisesti harkittaviin ja hankittaviin kuluihin silloin, kun korvausta 
ei voida saada muiden järjestelmien kautta. Käynnistämiskorvausta ei pääsään-
töisesti myönnetä tavanomaisiin kodin varustukseen kuuluviin kodinkoneisiin. 
  
Asiakkaiden tarvitsemat yksilölliset asunnon muutostyöt ja apuvälineet tulee ensi-
sijaisesti hankkia sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla ja terveydenhuol-
lon lääkinnällisen kuntoutuksen nojalla.  
 
Käynnistämiskorvauksena tehdyt hankinnat ovat kunnan omaisuutta. Poistoaika 
on 4 vuotta, siten että kunakin vuonna poistuu neljäsosa (25 %) hankinnan ar-
vosta. Mikäli hoito päättyy lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan kohtuus ja tilanne 
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huomioiden kuoleutumaton osa käynnistämiskorvauksesta periä takaisin. Poisto-
ajan jälkeen käynnistämiskorvauksella tehdyt hankinnat ovat perhehoitajan omai-
suutta.  
 
Vuonna 2021 käynnistämiskorvaus on maksimissaan 3 012,25 € perhehoidossa 
olevaa henkilöä kohti. Käynnistämiskorvauksen käytöstä tehdään hankintasuun-
nitelma ja kustannusarvio. Myönnetty käynnistämiskorvaus merkitään toimeksian-
tosopimukseen. Hyväksytyistä hankinnoista aiheutuneet kustannukset maksetaan 
kuitteja vastaan. 
 
 

6.5 Matkakorvaukset 
 

Kustannusten korvauksissa muut kulut sisältävät kohtuullisista perhehoidon asi-
akkaan tarpeista johtuvat matkakustannukset esim. tavanomaiset ostosmatkat, 
apteekissa, kampaajalla tai harrastuksissa käynnit.  
 
Asiakkaan sairaanhoito- tai kuntoutusmatkoihin käytetään Kela-taksia. Asiakas 
maksaa omavastuuosuuden itse. 

 
Perhehoidettavan tuloista voidaan korvata pidemmät virkistysmatkat (esim. ulko-
maille) rahatilanteen mukaan ja edunvalvojan kanssa sovittuna. 

 
Matkakulut korvataan perhehoitajan osallistuessa sovitusti esim. asiakaspalave-
riin Kelan sairausvakuutuskorvauksen mukaisesti. Lyhytaikaisessa perhehoidossa 
matkakulujen korvaamisesta sovitaan erikseen (esimerkiksi asiakkaan haku per-
hehoitoon 0,20 €/ km). Toisen perhehoitajan sijaistuksiin liittyvissä matkoissa mat-
kakuluja ei korvata. 
 
 
 

7. PERHEHOITAJAN ASEMA 
 
7.1 Perhehoitajan oikeus vapaaseen 

 

 

Lain mukaan, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle 
tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on kaksi vuorokautta kutakin 
sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen 
perusteella perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. (Perhehoitolaki 263/2015  
13 §). 

 
Perhehoidon koordinointiin osallistuvissa kunnissa pitkäaikaista perhehoitoa to-
teuttavalla perhehoitajalla on oikeus kolmen ja puolen (3,5) vuorokauden vapaa-
seen kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksi-
antosopimuksen perusteella perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Kunta aut-
taa yhteistyössä perhehoitajan kanssa vapaan aikana perhehoidossa olevan hen-
kilön hoidon järjestämisessä.  
 
Vapaa on pidettävä saman kalenterivuoden aikana, kun se on ansaittu. Joustoa 
voi olla vuoden vaihteessa. Liikaa pidetyt vapaat peritään takaisin, mikäli perhe-
hoito päättyy kesken vuoden. Hoidettavien lähtö- ja tulopäivät eivät ole perhehoi-
tajan vapaata. Perhehoidon päättyessä pitämättä jäänyt vapaa korvataan rahana 
(hoitopalkkio). Vapaa suositellaan pidettäväksi enintään viidessä jaksossa, jolloin 
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vapaalle lähtöpäivää ja vapaalta paluupäivää ei lasketa vapaapäiviksi. Jos vapaa 
pidetään useammassa kuin viidessä jaksossa, lähtö- ja tulopäivä lasketaan per-
hehoitajan vapaaksi kuudennesta jaksosta alkaen.  
 
Mikäli perhehoidossa on useampia kuin yksi hoidettava, tulee vapaa voida järjes-
tää kaikkien asukkaiden osalta yhtä aikaa. Lisäksi tulee huomioida hoidettavien 
omat toiveet lyhytaikaisesta hoitopaikasta. 

 
Vapaan pitämisestä on ilmoitettava vähintään kuukautta ennen sen alkamista toi-
meksiantosopimukseen merkitylle yhteyshenkilölle. 

 
Lyhytaikaiselle perhehoitajalle vapaa korvataan palkkiona.  Lyhytaikaisessa per-
hehoidossa oikeus vapaaseen syntyy, kun hoitovuorokausia on vähintään 14 ka-
lenterikuukaudessa perhehoidon yhtä toimeksiantosopimusta kohden (3,5 kertaa 
hoitopalkkio). 
 
 

7.2 Perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset 
 
Perhehoitajan eläketurvasta säädetään Julkisten alojen eläkelaissa (81/2016). 
Perhehoitajan eläketurva määräytyy peruseläketurvan mukaisesti, ja kertyvän 
eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan. Yli 68-vuotiaiden perhehoi-
tajien kanssa käydään vuosittain arviointikeskustelu perhehoidon jatkamisesta ja 
tarvittaessa voidaan perhehoitajalta pyytää terveydentilasta lääkärintodistus. 
Perhehoitajan tulee informoida sijoittajakuntaa eläkkeelle siirtymisestä vähintään 
3 kk aikaisemmin.   
 
Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään työtapaturma- ja ammattitauti-
laissa (495/2015) Kunta vastaa perhehoitajan vakuuttamisesta. 
 
Kunnalla ei ole vakuutusta perhehoidettavan perhehoidossa aiheuttamien vahin-
kojen varalle. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että perhehoitaja ottaa laajennetun 
kotivakuutuksen. Pitkäaikaisen perhehoidettavan omaisuus sisältyy perhehoita-
jan koti-irtaimiston vakuutukseen. Perhehoitoon sijoitetun henkilön aiheuttaman 
vahingon korvausvastuuta selvitettäessä tarkastellaan perhehoitajan vastuuta ja 
valvontavelvollisuutta sekä sijoittajan vastuuta perhehoidon järjestäjänä. 

 
Tilanteissa, joissa perhehoitaja aiheuttaa vahinkoa hoidettavalle, tämän omai-
suudelle tai ulkopuolisille, vahingonkorvausvastuuta selvitellään yhdessä perhe-
hoitajan, hoidettavan ja sijoittajan kanssa. 
 
 

7.3 Perhehoitajan tuki  
 

 

Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä vastaa toimeksian-
tosopimukseen kirjattavalla tavalla perhehoitajille annettavasta tarvittavasta val-
mennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä perhehoitajaksi aikovalle 
henkilölle annettavasta ennakkovalmennuksesta (Perhehoitolaki 263/2015 15 §). 
Täydennyskoulutus ja työnohjaus tulee nähdä jo perhehoitajan velvollisuutena, ei 
pelkästään perhehoitolain mukaisina oikeuksina. Koulutuksia suunniteltaessa py-
ritään ottamaan huomioon perhehoitajien aikaisempi koulutus ja ajankohtaiset 
perhehoidon koulutustarpeet. 
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Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi on perhehoitajalle nimettävä 
jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä riit-
tävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää (Perhehoitolaki 
263/2015 15 §). 

Sijoittajakunnan vastuutyöntekijä tekee perhehoitokotiin säännöllisiä ohjaus- ja 
tukikäyntejä vähintään kerran vuodessa. Näillä käynneillä huomioidaan mm. per-
hehoitajan työssä jaksamisen tuki ja koulutustarpeet. Ohjaus- ja tukikäynneillä 
päivitetään tarvittaessa toimeksiantosopimus ja/tai hoidettavan hoito- ja palvelu-
suunnitelmaa. Tämän lisäksi yhteydenottoja perhehoitajaan tulee olla vähintään 
neljä kertaa vuodessa.  

Maakunnallinen perhehoidon koordinointi järjestää perhehoitajille kaksi (2) koulu-
tuspäivää vuodessa yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Perhehoitajalla on mahdollisuus saada tarvittaessa työnohjausta ja/tai 
mentorointia sijoittavan kunnan käytäntöjen mukaisesti. Työnohjaus ei vähennä 
hoitopalkkioita ja kulukorvausta. Sijoittava kunta organisoi työnohjauksen ja vas-
taa kustannuksista.  

Mentorointi on kokeneen, mentorikoulutuksen saaneen perhehoitajan vertaisasi-
antuntijatukea aloittelevalle tai haasteellisessa tilanteessa olevalle perhehoitajalle.  
Aloittavalle perhehoitajalle mentorointi järjestyy perhehoidon koordinoinnin kautta 
ja kustannukset sisältyvät perhehoidon koordinoinnin budjettiin. 

Perhehoitajalla on mahdollisuus osallistua vertaisryhmätoimintaan. Vertaisryhmä-
tapaamiset voivat olla kuntien tai Perhehoidon koordinoinnin järjestämiä tai itse-
ohjautuvia. 

Perhehoitolain mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä toimeksiantosopimuk-
sessa sovitulla tavalla perhehoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hä-
nen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Päätoimiselle perhehoita-
jalle mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin on tarjottava vähintään joka 
toinen vuosi (Perhehoitolaki 263/2015, 15 a§). 

Päätoimisella perhehoitajalla tarkoitetaan perhehoitajaa, joka ei ole perhehoito-
perheen ulkopuolella ansiotyössä eikä näin ollen myöskään työterveyshuollon pii-
rissä. Kunta voi tarvittaessa järjestää hyvinvointi- ja terveystarkastukset myös 
muille kuin päätoimisille perhehoitajille. 

Perhekodin sijaintikunta sopii perhehoitajan kanssa hyvinvointi- ja terveystarkas-
tusten järjestämisestä ja toteuttaa ne. Kustannukset jakautuvat perhekotiin sijoit-
taneiden kuntien kesken niiden sopimalla tavalla. 

Pitkäaikaiselle perhehoitajalle, joka työskentelee yksin, voidaan järjestää asiointi-
vapaata. Vapaan pituus voi olla 3 -5 tuntia 1-2 kertaa viikossa. Asiointivapaan jär-
jestelystä neuvotellaan perhehoidon vastuutyöntekijän ja perhehoitajan kesken. 
Palkkio kolmesta tunnista on 15 € ja yli kolmesta tunnista 17 € / toimeksiantosopi-
mus. 

 

7.4 Perhehoidon valvonta 
 

Kunta tai kuntayhtymä vastaa perhehoidon valvonnasta. Sekä sijaintikunnan että 
sijoituskunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin voi tarkastaa perhehoitokodin 
toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät tilat silloin, kun tarkastuksen 
tekemiseen on perusteltu syy. Asiakaspalautteen perusteella tarkastuskäyntejä 
voidaan tehdä perhekotiin tarpeen mukaan (Perhehoitolaki 263/2015, 22§). Per-
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hehoidon palveluohjaaja on tarvittaessa työparina kunnan työntekijän kanssa oh-
jaus-, tuki- tai valvontakäynneillä. Valvontakäynneistä tulee informoida maakun-
nallista perhehoidon koordinointia. 

Mikäli perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteel-
liseksi, kunta pyrkii perhehoitajalta saadun selvityspyynnön avulla ja esimerkiksi 
työnohjauksella tai muilla toimenpiteillä saamaan hoidon tason vaatimustensa 
mukaiseksi.  

  
Perhehoitolain (263/2015) 12 §:n mukaan, jos puutetta ei korjata annetussa 
määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai koh-
tuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. Tällöin 
myös maksut päättyvät välittömästi.  
 
Perhehoitajalle annettava tuki ja valvonta ovat lähellä toisiaan. Onnistuneen val-
vonnan perusta on se, että kunnan vastuutyöntekijä tietää, miten perhehoitaja jak-
saa tehtävässään. 

 

7.5 Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus 
 

 

Perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan perhehoidossa tapahtuneista muutok-
sista vastuutyöntekijälle siihen kuntaan, joka on sijoittanut hoidettavan sekä kun-
taan, jossa perhekoti sijaitsee (Perhehoitolaki 263/2015 21§). Perhehoitaja on 
velvollinen ilmoittamaan mm. seuraavista muutoksista: 

  

 aikomuksestaan ottaa lyhyt- tai pitkäaikaiseen perhehoitoon muita henkilöitä  

 perhehoitoon sijoitettujen henkilöiden kotikunnat 

 perhesuhteisiin ja perheen olosuhteisiin ja terveyteen liittyvät muutokset  

 suunnitellut vapaat ja niiden aikaiset järjestelyt vähintään kuukautta aiemmin 

 ulkomaanmatkat perhehoidossa olevan henkilön kanssa 

 sattuneet tapaturmat, väkivallanteot ja niiden vaatimat toimenpiteen (kirjalli-
sena) 

 kasvuun, kehitykseen, turvallisuuteen liittyvät tapahtumat 

 sairauslomasta välittömästi 

 asiakkaan vakavammista sairauksista, tapaturmista ja sairaalassaolosta 

 aikomuksestaan muuttaa  

 muista mahdollisista tärkeistä perhehoitotyöhön vaikuttavista asioista 

 
Olosuhteiden muutosta koskevan ilmoituksen viivästyminen johtaa perhehoita-
jalle liikaa maksetun palkkion takaisin perintään. 
 

 

7.6 Vaitiolovelvollisuus ja tietojensaanti 
 

Perhehoitajaa sitoo elinikäinen vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus pätee 
myös hoitosuhteen päättymisen jälkeen ja se sitoo myös perhehoitajan muuta per-
hettä. Perhehoitajalla on oikeus saada sellaiset hoidettavaa koskevat tiedot, jotka 
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ovat välttämättömiä hoidon toteuttamiseksi. Perhehoitajan tulee säilyttää asiakkai-
den paperit lukollisessa paikassa. Asiakassuhteen päättyessä asiakaspaperit tu-
lee palauttaa asiakkaan kotikuntaan perhehoidon vastuutyöntekijälle. 

 

 

 

8. PERHEHOIDON PÄÄTTYMINEN 
 

 

Perhehoidon kesto on arvioitava toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopi-
mus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomista seuraavan kahden kuukauden 
kuluttua molemmin puolin. Irtisanomisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus. 

 
Jos perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, 
kunta pyrkii työnohjauksella ja muilla toimenpiteillä saamaan hoidon tason hyvän 
hoidon kriteerien mukaiseksi. Mikäli tilanne ei korjaannu sijoittajan määrittele-
mässä kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 
Tällöin perhehoitaja palauttaa ennakkona saamansa perhehoitomaksut.    

 
Perhehoidon asiakkaan kuollessa toimeksiantosopimuksen voimassaolo lakkaa 
heti. Kuolemantapauksen yhteydessä maksetaan hoitopalkkiota täysimääräisenä 
ilman mitään korotuksia / lisiä ja 50 % kulukorvauksesta yhden kuukauden ajan. 
Jos tilalle sijoitetaan uusi asiakas, ennen kuukauden määräajan päättymistä, hoi-
topalkkio ja kulukorvaus maksetaan vain uuden asiakkaan toimeksiantosopimuk-
sen mukaisesti. Perhehoidossa olevan henkilön kuollessa perhehoitajan tulee ot-
taa välittömästi yhteyttä perhehoitajalle nimettyyn vastuutyöntekijään.  

 
Perhehoidon päättyessä perhehoitajasta riippumattomasta syystä, asiakkaan kuo-
lemaa lukuun ottamatta, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus, ateriakorvausta 
lukuun ottamatta, irtisanomisajalta. 
 
 

 

9. PERHEHOITOON SIJOITETTUA HENKILÖÄ KOSKEVAT ASIAT 
 

 

Perhehoidon toteuttamisesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa, palvelu-
suunnitelmassa ja/tai kehitysvammaisten osalta erityishuolto-ohjelmassa. Perhe-
hoitosijoitus valmistellaan siten, että sijoitetulla, hänen omaisillaan ja perhehoita-
jalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa perhehoidon suunnitteluvaiheessa.  

 
 

9.1 Perhehoidon asiakasmaksu 
 

 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään kunnan hallintosään-
nön mukaisen toimielimen vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti asiakas-
maksuina vuokra, ateriamaksu sekä ylläpitomaksu.  
 
Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään kunnan hallintosään-
nön mukaisen toimielimen vahvistamien asiakasmaksujen mukainen vuorokausi-
maksu. Osapäiväisessä perhehoidossa asiakkaalta peritään kunnan hallintosään-
nön mukaisen toimielimen vahvistamien asiakasmaksujen mukainen asiakas-
maksu, joka on puolet lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksusta (vuorokausi-
maksusta). 
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Perhehoidosta, joka on järjestetty omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, pe-
ritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.  
 
Perhehoitoon sijoitetulta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon 
avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu. 
 
 

9.2 Perhehoitoon sijoitetun henkilön yksityisvarat 
 
Palvelusuunnitelmassa sovitaan perhehoidossa olevan henkilön yksityisvarojen  
hoidosta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle tulee jäädä käyt-
töön vähintään asiakasmaksulain mukainen käyttövara (164 eur) Perhehoitoon 
sijoitetun saamat työtulot/työosuusrahat jäävät hänen omaan käyttöönsä. 
 
Perhehoitaja ylläpitää asiakkaan omaisuusluetteloa. Perhehoitajan tulee pitää 
kirjaa asiakkaan käyttövarojen käytöstä. 
 
Erityishuollon päätöksellä sijoitetun alaikäisen perhehoidon asiakkaan käyttöva-
roista ja erikseen korvattavista hankinnoista sovitaan erikseen.  
 
Perhehoidossa olevalle henkilölle nimetään tarvittaessa edunvalvoja, mikäli hen-
kilö ei kykene itse valvomaan etuaan ja huolehtimaan itsestään. Edunvalvoja voi-
daan määrätä täysi-ikäiselle tai alle 18-vuotiaalle lapselle vanhempien rinnalle 
hoitamaan raha-asioita. Edunvalvojan kanssa sovitaan tilin käytöstä ja käyttöva-
ran määrästä (kuukausirahat yms.). 

 
 

9.3 Lääkehoito  
 

 
Perhehoitajalta ei edellytetä sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Perhehoitajien 
valmennuksessa varmistetaan, että perhehoitaja on saanut riittävän valmennuk-
sen myös lääkehoidon osalta. Asiakaskohtaisen lääkehoidon perehdytyksen ja 
koulutuksen tulee tarjota riittävät tiedot ja taidot kaikista niistä lääkkeistä, joita ky-
seinen perhehoitaja toimeksiantosuhteessaan antaa asiakkaalle. Erityisen tär-
keää on, että perhehoitaja tuntee annostelemiensa lääkkeiden vaikutukset, eri-
tyispiirteet, keskeisimmät riskit, annostelussa huomioitavat asiat, mahdolliset 
sivu- ja haittavaikutukset ja toimintatavat vaaratapahtumissa. Maakunnallisen 
perhehoidon koordinoinnin toimesta lääkehoidon koulutusta tulee järjestää per-
hehoitajille säännöllisesti. 

 

Vaikka toimeksiantosuhteinen perhehoito rinnastetaan yksityiskotiin, lääkehoidon 
turvallisuus on yhtä tärkeää siellä kuin missä tahansa muuallakin sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa. Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa lääkehoito pohjautuu 
asiakaskohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan (esim. lääkityslehti) Perhehoitajan 
tulee saada kaikki tarvittavat tiedot asiakkaan lääkehoidosta ja tarvittaessa asi-
akkaan lääkitykseen tutustutaan lääkärin, sairaanhoitajan tai perhehoidon vas-
tuutyöntekijän kanssa. 
 
Ensisijaisesti perhehoidossa olevan henkilön lääkkeiden jakaminen toteutetaan 
annosjakeluna apteekista etenkin pitkäaikaisessa perhehoidossa. Lyhytaikai-
sessa perhehoidossa asiakkaan mukana voi tulla myös valmiiksi jaettu lääkean-
nostelija. Perhehoidossa lääkehoitoa toteuttavat perhehoitajat antavat asiakkaille 
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valmiiksi jaettuja lääkkeitä tai erikseen annosteltavia lääkkeitä, esimerkiksi silmä-
tippoja. Mikäli asiakkailla menee insuliini-injektioita, toteutetaan ne pääsääntöi-
sesti kotihoidon toimesta, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, järjestetään per-
hehoitajalle tarvittava lääkehoidon täydennyskoulutus ja varmistetaan perhehoi-
tajan osaaminen. 
 
Lääkkeet tulee säilyttää perhehoidossa lukittavassa lääkekaapissa siten, että  
asiattomat eivät pääse niihin käsiksi. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet säilyte-
tään oikeassa säilytyslämpötilassa. 
 
 

10. ASIAKKAAN KATOAMINEN PERHEKODISTA 
 

Asiakkaan katoamistilanteessa toimitaan seuraavasti: Perhehoitaja tarkastaa 
perhehoitokodin tilat ja pihan nopeasti. Jos asiakas on poistunut perhehoitoko-
dista, katoamisilmoitus tehdään aina poliisille nopeasti, puhelinnumeroon 112. 
Katoamisilmoitusta tehdessä tulee kertoa katoamispaikka ja -aika, kadonneen 
henkilötiedot ja tuntomerkit. Katoamisilmoituksen teon jälkeen tiedotetaan asi-
asta omaisille, taksikeskukseen ja perhehoidon vastuutyöntekijälle kuntaan. Kun 
asiakas löytyy, ilmoitetaan välittömästi poliisille, omaisille, taksikeskukseen ja 
perhehoidon vastuutyöntekijälle. Asiakkaan katoaminen selvitetään perhehoita-
jan ja vastuutyöntekijän kesken. Perhehoitajalle järjestetään tarvittava tuki. 

 

 
11. ASIAKKAAN KUOLEMA PERHEKODISSA 
 

Mikäli hoitavan lääkärin kanssa ei ole muuta toimintatapaa sovittu,  
toimitaan seuraavan mallin mukaisesti:  
 

Perhehoitaja soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja pyytää puhelun yhdistämistä 
poliisille. Perhehoitaja ilmoittaa asiakkaan kuoleman epäilystä poliisille. Poliisityö-
pari tulee perhehoitajan kotiin ja toteaa asiakkaan kuoleman. Samalla suljetaan 
pois mahdollinen rikosepäily. Tämän jälkeen vainaja siirretään lähimpään terveys-
keskukseen, jossa lääkäri vahvistaa kuoleman. 
 
Perhehoitajan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi omaisille ja perhehoitajalle nime-
tylle kunnan vastuutyöntekijälle. Asiakkaan omaisiin otetaan yhteyttä myös kun-
nasta. Perhehoitajalle järjestetään tarvittava tuki. Perhekodissa voidaan järjestää 
muistotilaisuus mahdollisesti yhteistyössä seurakunnan kanssa. Perhehoitaja hoi-
taa yhdessä kunnan perhehoidon vastuutyöntekijän kanssa perhekodissa kuole-
masta johtuvat järjestelyt. 
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Liitteet 

 

 

 

Liite 1  

Perhehoitopaikkojen välityksen prosessi 
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Liite 2 

Hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 

 

 
Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon palkkiot 2021,  
pitkäaikainen perhehoito  
 
  Palkkioluokka 1. Palkkioluokka 2.  Palkkioluokka 3. 

Hoidettava on 0-1 
päivää päivätoimin-
nassa/viikko 

935,22 €/kk 
 
 

1052,18 €/kk  
 

1169,08 €/kk 
 

Hoidettava on 2-3 
päivää päivätoimin-
nassa/viikko 

902,98 €/kk 
 

1019,92 €/kk 
 

1136,83 €/kk 
 

Hoidettava on 4-5 
päivää päivätoimin-
nassa/viikko 

870,75 €/kk 
 

987,68 €/kk 
 

1104,58 €/kk 
 

Erityismaksuluokka   1450 €/kk  

 
 

Viranhaltija voi erityisharkinnallaan korottaa hoidon vaativuudesta johtuen yllä olevia palkkio-
luokkia (ei erityismaksuluokkaa) enintään 10 %. Korotus voi olla myös määräaikainen. Pitkäai-
kaisen perhehoidon palkkiosta neuvoteltaessa; katso lyhytaikaisen perhehoidon palkkioluokan 
kuvaus tai palkkioluokkien kuvaukset sivulta 11.  
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Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon palkkiot 2021, lyhytaikai-
nen perhehoito 

 

 
PALKKIOLUOKKA 

LYHYTAIKAI-
NEN PERHE-
HOITO /PÄI-
VÄAIKAINEN 
PERHE-
HOITO 
 

OSAPÄIVÄI-
NEN PERHE-
HOITO 

HOIDETTA-
VAN 
KOTONA 

1. Asiakas on ohjausta ja tukea tar-
vitseva, suhteellisen omatoimi-
nen. Asiakkaalla ei ole vaativia 
perussairauksia tai rajoitteita tai 
psyyken / käytösongelmia. Li-
säsairauksia voi olla, mutta ne 
ovat hallinnassa eivätkä vaadi 
seurantaa. 

 
56,42 
€/hoitopäivä 
 
50,78 €/ 
hoitopäivä  

 
28,20 
€/hoitopäivä 

 
70,00 
€/hoitopäivä 

2.  Asiakas tarvitsee lähes kaikessa 
päivittäisessä toiminnassa paljon 
ohjausta ja apua sekä valvontaa. 
Asiakkaalla on lieviä  
käyttäytymis- tai psyyken ongel-
mia tai hoitoa ja seurantaa tarvit-
sevia lisäsairauksia.  

 

 
78,99 
€/hoitopäivä  
 
71, 09 €/ 
hoitopäivä 

 
39,48 
€/hoitopäivä 

 
90,83 
€/hoitopäivä 

3. Asiakas tarvitsee kaikessa päivit-
täisessä toiminnassa paljon apua 
ja jatkuvaa valvontaa. 
Asiakkaalla on vaikeita lisäsai-
rauksia, rajoitteita ja/tai psyy-
kenongelmia tai haasteellista 
käyttäytymistä. Hoito vaatii eri-
tyisosaamista tai intensiivistä, 
päivittäistä kuntouttavaa työtä. 
Asiakas on vaikeasti muistisairas 
tai vaikeasti liikunta- ja monivam-
mainen. 

 

 
101,54 
€/hoitopäivä  
 
91,39 €/ 
hoitopäivä 

 
50,78 
€/hoitopäivä 

 
116,79 
€/hoitopäivä 

 

Viranhaltija voi erityisharkinnallaan korottaa hoidon vaativuudesta johtuen yllä olevia palkkio-
luokkia enintään 10 %. Korotus voi olla myös määräaikainen. 
 

Perhehoito hoidettavan kotona: jos hoito kestää 4-6 tuntia tai vähemmän palkkio puolitetaan. 
Hoitopäivän pituus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan ja se kirjataan hoito- ja palvelu-
suunnitelmaan sekä toimeksiantosopimukseen. Palkkio maksetaan vain täysiltä tunneilta. 
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Pitkäaikainen perhehoito, kulukorvaus 
 

 

 

ATERIAT korvaus 

Kun hoidettava osallistuu päivätoimin-
taan 0-1 krt/vko 

 
277,98 €/kk  

                                               2-3 krt/vko 229,62 €/kk  

                                               4-5 krt/vko 203,94 €/kk  

  

ASUMINEN  

Asukkaalla on oma huone 
Kahden hengen huone 

199,30 €/kk  
167,29 €/kk 

MUUT KULUT 
sisältää mm. henkilökohtaisen hygie-
nian (lukuun ottamatta vaippoja), 
vaatehuollon, siivous- ja puhdistus-
kulut, kohtuulliset virkistys-, matka- 
ja puhelinkulut ja. 

 

   
 
100,74 €/kk  

 
 
 

Lyhytaikainen perhehoito, kulukorvaus 
 

Kulukorvaus aterioista, asumisesta ja muista kuluista on 22,74 €/pv.  Hoidettavan 
kotona tapahtuvan perhehoidon kulukorvaus on 7,25 €/pv. Silloin kun perhehoita-
jan ja perhehoidettavan kodinvälinen edestakainen matka ylittää 35 km, makse-
taan lisäksi 0,20 €/km. 

 
Osapäiväisestä perhehoidosta ja säännöllisestä päiväaikaisesta perhehoi-
dosta maksettava kulukorvaus on 50 % lyhytaikaisen perhehoidon korvauksesta 
(11,37 €/pv). 
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