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1 SÄÄNTÖKIRJA 
 
 

1.1 Sääntökirja ja sen soveltamisala 
 
Tässä sääntökirjassa Espoon kaupunki asettaa palvelusetelilain 5 §:n mukaiset hyväksymiskri-
teerit ympärivuorokautisten asumispalveluiden palvelusetelituottajille. Yksityinen palveluntuottaja 
sitoutuu jatkuvasti noudattamaan tämän sääntökirjan vaatimuksia siitä alkaen, kun tuottaja on 
hyväksytty vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen palvelusetelituottajaksi.  
Sääntökirja ei ole sopimus Espoon kaupungin ja palveluntuottajan välillä. 
 
Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asia-
kas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu Espoon kaupunkiin. Sopimussuhteet on 
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Kuva 1. Osapuolten väliset suhteet 
 

1.2 Sääntökirjan muuttaminen 
 
Espoon kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan (ja sen liiteiden sisältämiin) 
määräyksiin. Espoon kaupunki ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi 
päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin vaati-
muksiin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti Espoon kaupungille kuudenkymmenen (60) päivän 
kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Espoon kaupungille ei toimiteta edellä mainit-
tua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita vaatimuksia muutosilmoituk-
sessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosil-
moituksen toimittamisesta. 
 

1.3 Sääntökirjan voimassaoloaika ja sitovuus 
 
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 
 
Lähettämällä hakemuksen ja allekirjoittamalla sen sähköisesti verohallinnon Katso-tunnuksilla 
palveluntuottaja sitoutuu tämän sääntökirjan mukaisten vaatimusten noudattamiseen.  
 
 
Kunta voi peruuttaa hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien 
listalta, mikäli kunta lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä  tai muuttaa palvelusetelin 
käytölle asetettuja ehtoja tai jos palveluntuottaja ei täytä tässä sääntökirjassa mainittuja vaati-
muksia tai kriteereitä. 
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2 MÄÄRITELMÄT 
 
 
Määritelmät tässä sääntökirjassa: 
 
Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettua potilasta. 
 
Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 
saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 
kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Tässä sääntökirjassa palvelusetelillä tarkoitetaan Es-
poon kaupungin asiakkaalle antamaa palveluseteliä, jolla asiakas hankkii yksityiseltä palvelun-
tuottajalta vanhusten palveluiden ympärivuorokautista asumispalvelua. 
 
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. 
Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin 
muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä 
on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä 
palveluntuottaja. Palveluseteli perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun 
lakiin (569/2009) ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta annettun lain muuttamises-
ta (1309/2003). Lisäksi palveluseteliä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksui-
ta (1311/2003). 
 
Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä ky-
seessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. 
 
Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan 
määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulo-
jen huomioon ottamisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a - 10c 
§:ssä säädetyllä tavalla. 
 
Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan palvelun hinnasta, 
jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. 
 
Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä tervey-
denhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta anne-
tussa laissa (603/1996) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palve-
lusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. 
 
Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on valtakunnallinen tietojärjes-
telmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, pal-
velujen käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. 
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3 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET 
 
 

3.1 Palveluntuottajaksi hakeutuminen  
 
Palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu sähköisen PSOP-järjestelmän kautta 
https://parastapalvelua.fi/ ja on mahdollista jatkuvalla hakumenettelyllä. Palveluntuottajaksi ha-
keutuva yksikkö voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Saman palveluntuottajan kaikkien erillis-
ten yksiköiden on täytettävä hakemus.  
 
Palveluntuottajan tunnistautuminen järjestelmään ensimmäisen kerran ja hakemuksen sähköi-
nen allekirjoittaminen tehdään verohallinnon Katso-pääkäyttäjätunnusten avulla. 
 
Palveluntuottajan tulee kuulua Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani - ohjelmaan 
(https://www.tilaajavastuu.fi/fi/luotettava-kumppani/). Yrityskohtaiset tilaajavastuulain mukaiset 
liitteet haetaan Tilaajavastuun järjestelmästä automaattisesti, eikä yrityksen tarvitse liittää näitä 
tietoja hakemukseen (Kuva 2).  
 
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää seuraavat toimipaikkakohtaiset asiakirjat pdf-tiedostoina: 

• AVI:n tai Valviran lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta 

• henkilöstölomake (vakanssit, nimikkeet ja koulutustiedot).  
 

YRITYSKOHTAISET ASIAKIRJAT 
Automaattisesti 
Tilaajavastuu-
järjestelmästä 

Liitedokumentti 

Arvonlisäverovelvollisuus x  

Ennakkoperintärekisteri x  

Kaupparekisteriote x  

Potilasvakuutustodistus x  

TYEL-vakuutusote x  

Vastuuvakuutustodistus x  

Veromaksutiedot x  

Yel-vakuutustodistus x  

TOIMIPAIKKAKOHTAISET ASIAKIRJAT 
  

AVI:n tai Valviran lupa ympärivuorokautis-
ten sosiaalipalveluiden tuottamisesta 

 x (pdf) 

Henkilöstöluettelo (vakanssit, nimikkeet ja 
koulutustiedot) Espoon kaupungin doku-
menttipohjalle 

 x (pdf) 

Kuva 2. Hakemusliitteet 
 
 

3.2 Yrityksen tietojen ylläpito ja hinnasto 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että PSOP-järjestelmässä olevat palveluntuottajaa koskevat tiedot 
(yhteystiedot, palvelutiedot, hinnasto ja laskutustiedot) ovat ajan tasalla. Palveluntuottajan tiedot 
ovat näkyvissä PSOP-järjestelmässä myös asiakkaille ja asiakkaat voivat niiden perusteella et-
siä ja vertailla palveluntuottajia. 

Hinnastossa palvelu- ja ateriamaksu sekä vuokra ilmoitetaan vuorokausihintana. Vuorokausihin-
ta lasketaan kaavalla (kuukausihinta X 12)/365 = hinta/vrk. Tällöin yritys tulee saamaan vuosita-
solla saman hinnan kuin aikaisemmin vaikka kuukausikohtaiset summat vaihtelevat kuukauden 
päivien mukaan.  

https://parastapalvelua.fi/
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/luotettava-kumppani/
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Mikäli palvelusetelituottaja on kilpailutuksessa valittu Espoon kaupungin ympärivuorokautisen 
asumispalvelun tuottajaksi, on hinnastossa ilmoitetun palvelun hinta korkeintaan kilpailutuksessa 
vahvistetun tuotehinnan mukainen. 

3.3 Palvelutapahtumien kirjaus ja oikeellisuus 

Palveluntuottaja kirjaa kaikki palvelutapahtumat PSOP-järjestelmään viimeistään seuraavan 
kuukauden 5. päivänä. Tuottaja on vastuussa kirjausten oikeellisuudesta.  Mikäli palveluntuotta-
jan huolimattomuudesta aiheutuneet väärät kirjaukset aiheuttavat normaalia korjaustoimenpiteitä 
suuremman työmäärän, kunnalla on oikeus periä tuottajalta korjauksesta aiheutuneet kulut.  
 

3.4 Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 
 
Palveluntuottaja noudattaa palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä 
kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ja säädökset on 
lueteltu liitteessä 1. 
 
Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityises-
tä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset. Lisäksi palveluntuottajalla on alue-
hallintoviraston tai Valviran lupa vanhusten ympärivuorokautisten sosiaalipalveluiden antami-
seen. 
 
Palveluntuottaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintäre-
kisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
 
Palveluntuottaja on suorittanut lakisääteiset verot, sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut. 
Palveluntuottajalla on häiriöttömät luottotiedot. 

Palveluntuottajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä 
lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 §). 

Palveluntuottajan on tiedotettava Espoon kaupunkia toiminnassa tapahtuvista olennaisista muu-
toksista kirjallisesti/sähköpostitse viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai on muutoin 
todennäköinen. 

Palveluntuottajalla on voimassa oleva potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain mukaisesti 
terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Lisäksi palve-
luntuottajalla on oltava toimintaa kattava toiminnan vastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle 
osapuolelle aiheutettuja suoria henkilö- ja esinevahinkoja. 

Espoon kaupunki ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle tai hänen omaisuudelleen tai ulkopuoli-
sille henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista vahingoista. Espoon kaupunki ei myös-
kään vastaa asiakkaan palveluntuottajalle tai ulkopuoliselle henkilölle tai heidän omaisuudelleen 
aiheuttamista vahingoista. 
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4 ESPOON KAUPUNGIN VELVOITTEET 
 
 

4.1 Palveluntuottajaksi hyväksyminen 
 
Espoon kaupunki hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelu-
setelilain edellyttämällä tavalla. Espoon kaupunki ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asi-
an käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tekee pää-
töksen palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa il-
moittautumisesta. 
 
Espoo hyväksyy kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät tuottajat palvelusetelituottajiksi. Hyväksymises-
tä päättää vanhusten palveluiden johtaja ja hyväksymisestä tulemisesta annetaan tuottajalle 
kirjallisen päätös. Hyväksytyt tuottajat ja tuottajien hinnastot näkyvät palveluseteliportaalissa 
osoitteessa: https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat. 
 
 

4.2 Palveluseteliasiakkaiden informoiminen  
 
Espoon kaupunki päättää palvelutarpeen arvion perusteella kuka on oikeutettu saamaan palve-
lusetelin ja päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Espoon kaupunki selvittää palve-
luseteliasiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, palvelun-
tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioidun suuruuden.  
 
Päätettäessä palvelun myöntämisestä Espoon kaupungilla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, 
jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. Espoon kaupunki informoi asiakasta 
siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan suostumuksesta 
riippumatta. Asiakkaalle varataan tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa 
antaa asiaa koskevaa selvitystä. 
 

4.3 Palvelusetelituottajien valvonta 
 
Espoon kaupunki valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien laatua (tarvittaessa yhdessä sijainti-
kunnan kanssa) ja varmistaa, että palvelun laatu täyttää sekä palvelusetelilain että sääntökirjan 
mukaiset kriteerit.  
 
Espoon kaupungilla on oikeus tehdä tarpeen mukaiset valvontakäynnit yksikköön sekä toteuttaa 
vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn palveluseteliasiakkaille. Lisäksi Espoon kaupunki pitää 
tarvittaessa palveluntuottajan kanssa yhteistyö- ja kehityskokouksia palautteista/reklamaatioista 
ja muiden laatuvaatimusten toteutumisesta. 
 

4.4 Palveluntuottajan irtisanominen tai peruutus 
 
Mikäli Espoon kaupunki hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä 
tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja, on Espoon kaupungilla oikeus peruuttaa 
palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palvelun tuotta-
jien listalta kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä.  
 
Espoon kaupungilla on velvollisuus peruuttaa palvelun tuottajalle myönnetty hyväksyntä toimia 
palvelusetelijärjestelmässä ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelos-
ta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli  
 

• hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta 

• laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty 

https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat
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• palveluntuottaja ei Espoon kaupungin kirjallisesta kehoituksesta huolimatta noudata 
sääntökirjan vaatimuksia 

• palveluntuottaja on maksukyvytön, ei kykene hoitamaan laskujaan eräpäivään mennes-
sä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa 
tulla asetetuksi selvitystilaan 

 
Espoon kaupungilla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja 
pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Hyväksynnän peruuttamisen jälkeen ko. palveluntuottaja 
ei voi vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksamiseen käytetään palveluseteliä. Palveluntuot-
tajan pitää huolehtia niiden palvelutilausten perumisesta, jotka se on ehtinyt sopia ennen hyväk-
symisen peruuttamista.  
 
 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT 
 
 

5.1 Asiakkaan asema 
 
Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.  
 
Palveluseteliasiakkaan palveluntarve määritellään samoilla periaatteilla kuin niillä asiakkailla, 
joiden palvelu järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Mikäli asiakas täyttää 
palvelun saantikriteerit, Espoon kaupunki voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiak-
kaalle. Espoon kaupunki päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Asiakkaalla on oi-
keus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin Espoon kaupunki ohjaa hänet kunnan 
muilla tavoin järjestetyn palvelun piiriin. 
 
Asiakas voi hakea palvelusetelipäätökseen muutosta sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasiain 
jaostolta. Palvelusetelipäätöksen yhteydessä annetaan asiakkaalle muutoksenhakuohje.  

 
Jos asiakkaan palveluntarve muuttuu, Espoon kaupunki arvioi uudelleen, onko palvelusetelin 
käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tarvittaessa palveluseteli-
päätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin. 
 
Asiakasta voi edustaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n 1 momentin mukai-
sissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö. 
 
Valittuaan palvelusetelin asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien palvelujen piiriin hakeutu-
misesta. Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti, edellä mainitun edustajan tai Espoon kau-
pungin työntekijän avustuksella itselleen palveluntuottajan kunnan hyväksymien yksityisten pal-
veluntuottajien joukosta. 
 
Asiakas tai edellä mainittu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelunhank-
kimisesta (Liite 2). Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät 
kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet. 
 
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan 
tuottamien, tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Jos palveluja järjestetään 
palvelusetelillä, palvelun käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua (Laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1311/2003). 
 
Palvelusetelipäätöksellä kunta sitoutuu maksamaan kustannuksia enintään myönnetyn palvelu-
setelin arvoon asti. Mikäli asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän vastaa itse yli me-



9 
 

 
 

nevistä kustannuksista. Asiakas maksaa itse ostamansa lisäpalvelut kokonaisuudessaan palve-
luntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. 
 
Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. 
 
Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus myönnettyyn palveluun säilyy. 
Tällaisessa tapauksessa kunta järjestää palvelun muulla tavalla. 
 

5.2 Asiakkaan oikeusturvakeinot 

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipiteen, 
itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoi-
to; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen 
asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. 
 
Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian 
selvittämiseksi. 
 
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvis-
tä seikoista. Palaute voidaan antaa PSOP-järjestelmän välityksellä, mutta myös esim. puhelimit-
se ja sähköpostitse. Vastaus palautteeseen on annettava asiakkaalle hänen toivomallaan taval-
la. 
 
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta. Asiakas voi myös olla yhteydes-
sä palveluun liittyvistä epäkohdista sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomai-
sille, kuten aluehallintovirastolle (AVI) tai ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisille. 
 
Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilan-
teessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun vii-
västys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko) kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
 
 
 

6 PALVELUSETELIN ARVO JA MYÖNTÄMINEN 
 

6.1 Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo 
 
Espoon kaupunki sitoutuu maksamaan asiakkaan eli palvelun käyttäjän yksityiseltä palveluntuot-
tajalta palvelusetelillä ostaman palvelun palveluseteliarvoon asti. Palvelusetelijärjestelmässä 
kaupunki määrittää palvelusetelillä ostettavan palvelun ja vahvistaa palveluseteliarvon. Palvelu-
seteli on tulosidonnainen ja sen arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella. Kunta mak-
saa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle. 
 
Palvelusetelin ylimenevät kulut palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta palveluntuottajan 
ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. 
 

6.2 Palvelusetelin voimassaolo 
 
Myönteisen palvelusetelipäätöksen jälkeen palveluseteli tulee voimaan muuttopäivästä lukien. 
Ennen palvelusetelipäätöstä yksityiseen ympärivuorokautisen asumispalvelun yksikköön muut-
taneen palveluseteli astuu voimaan palvelusetelin myöntämispäivänä /tulee voimaan myöntei-
sessä palvelusetelipäätöksessä määriteltynä ajankohtana. 
 
Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja ateriamaksuun. Setelin suuruus voi olla korkeintaan 
palvelu- ja ateriamaksu yhteenlaskettuna. Mikäli asukkaalle on myönnetty edellä mainuttuja ku-
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luja suurempi seteli, palveluntuottajan tulee informoida siitä Espoon kaupungin vanhustenpalve-
lujen asumispalveluyksikköä, sillä palvelusetelillä korvataan vain todelliset kulut. 
 
 
 

7 LASKUTUS 
 
 

7.1 Automaattinen tilitys 
 
Palveluntuottaja tarkistaa PSOP-järjestelmästä asiakkaan palvelusetelin voimassaolon ja käytet-
tävissä olevan määrän. Palveluntuottajalla ei ole laskutusoikeutta, jos asiakkalla ei ole ollut voi-
massaolevaa palveluseteliä. Laskutusoikeus alkaa asukkaan muuttopäivästä ja päättyy asuk-
kaan irtisanomis- tai kuolinpäivään. 
 
Palveluseteliasiakkaiden laskutus tapahtuu automaattisesti PSOP-järjestelmän kautta palvelun-
tuottajan järjestelmään kirjaamien asukkaiden tapahtuma- ja keskeytystietojen perusteella. Las-
kutusjakso on yksi kuukausi. Palveluntuottaja kirjaa toteutuneet palvelutapahtumat järjestelmään 
viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivänä. Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodos-
tuu toteutuneiden palvelutapahtumien mukaisesti. Kirjatuista palvelutapahtumista sähköinen 
järjestelmä muodostaa kuukausittain palveluntuottajakohtaisen tilitysaineiston, jonka tiedot siirty-
vät automaattisesti kunnan talousjärjestelmään. Palveluntuottajalle järjestelmä lähettää laskusta 
pdf-kuvan.  
 
Laskun maksamisen edellytyksenä on, että 
 

• palveluntuottajan laskutustiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään 

• palvelu on hyväksytysti suoritettu  

• toteutuneet palvelutapahtumat on kirjattu sähköiseen järjestelmään ja tapahtu-
mat ovat kunnan puolesta hyväksytty. 

 

7.2 Keskeytykset 

Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan kaikki asiakkaan poissaolojaksot PSOP-
järjestelmässä huolimatta poissaolojen maksuvaikutuksesta. 

Palvelusetelipaikan irtisanomistilanteessa tai kuolemantapauksessa tuottajalla on oikeus laskut-
taa irtisanomis/kuolinpäivään asti. 

Asukkaan poissaolon ajalta palvelusetelin arvosta maksetaan seuraavasti: 

o Keskeytyksen  1 - 5 päivät:         maksu on  100 % 
o Keskeytyksen  6 - 15 päivät:         maksu on    50 % 
o Keskeytyksen 16. päivä ja siitä eteenpäin   maksu on 0 %  

 
Maksu jatkuu keskeytyksen jälkeen normaalisti siitä päivästä alkaen, kun asiakas on palannut 
asumispalveluyksikköön. 
 

7.3 Asiakaslaskutus 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palvelun 
toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan 
vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuun määrä merkitään asiakkaan sopimukseen. 

Palveluntuottajan asiakkaalta perimä kuukausihinta ympärivuorokautisesta asumispalvelusta 
muodostuu ateria- ja palvelumaksusta ja vuokrasta. Ateria- ja palvelumaksu sekä vuokra ovat 
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kiinteitä maksuja, eikä niitä voi muuttaa asukkaan palvelutarpeen muuttuessa. Asukas voi omal-
la kustannuksellaan hankkia palveluntuottajalta sellaisia lisäpalveluja, jotka eivät kuulu palvelu-
setelillä katettavien palvelujen piiriin. 
 
Palveluseteliä voi käyttää vain ateria- ja palvelumaksuun. Palvelusetelin ylimenevät kulut eli 
asukkaan omavastuuosuuden palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta palveluntuottajan 
ja asukkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta 
tulee ilmoittaa asiakkaalle kolme kuukautta etukäteen. 
 
Mikäli asukas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajalle maksettavasta omavastuuosuudesta, 
tulee palveluntuottajan ilmoittaa viipymättä tilanteesta Espoon kaupungin vanhustenpalvelujen 
asumispalveluyksikköön. Mikäli asukkaan ja palveluntuottajan sopimus on tarkoitus irtisanoa, 
tulee siitä ilmoittaa palvelusetelipäätöksen tehneelle viranhaltijalle vähintään 2 kuukautta ennen 
sopimuksen irtisanomista. 
 
 
 

8 YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISEN PALVELUKOKONAISUUS 
 
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelun asukkaat eivät muistisairauden tai muiden toimintakyvyn 
rajoitteiden vuoksi enää selviydy kotona sinne järjestettävien palveluiden turvin. Asukkaiden 
avuntarve on säännöllistä ja toistuvaa siten, että he tarvitsevat jatkuvaa yhtämittaista ympärivuo-
rokautista hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Asukkailla on muistisairaus tai/ja sairauksista johtu-
via fyysisiä toimintakyvyn rajoitteita. Lisäksi asukkailla voi olla sairauksista johtuvia psyykkisiä, 
sosiaalisia ja/tai turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Asukas asuu asumispalveluyksikössä pää-
sääntöisesti elämänsä loppuun asti. Palveluun kuuluu myös saattohoidon järjestäminen. 
 
Ympärivuorokautinen asumispalvelu on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Kuten 
kotonakin, asumisessa korostuu asukkaan itsemääräämisoikeus. Palveluntuottaja järjestää pal-
velut asukaslähtöisesti, yhteistyössä asukkaan ja hänen läheisensä kanssa. Palveluntuottajalta 
edellytetään sitoutumista asukasta aktivoivien ja yhteisöllisten asumispalveluiden kehittämiseen. 
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelun palvelukokonaisuuden muodostaa: 

1 Vuokra 

Palveluntuottaja perii asiakkaalta vuokran. Vuokran määrittelyssä otetaan huomioon ne kustan-
nukset, jotka Kansaneläkelaitos hyväksyy asumistuen pohjaksi. Asumisoikeuden lisäksi vuok-
raan tulee sisällyttää lämmityskustannukset, lämmin-, kylmä- ja jätevesimaksu sekä osuus yhtei-
sistä wc-/pesutiloista sekä sähkö- ja saunamaksu (sähkö- ja saunamaksu ei kuitenkaan oikeuta 
asumistukeen). 
 
Asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus palve-
luntuottajan ja asumispalveluyksikkössä asuvan asukkaan kesken. 
 
2 Ateriamaksu 

 
Palveluntuottaja voi valmistaa ateriat itse tai ostaa ulkopuoliselta toimittajalta. Ateriamaksuun 
lasketaan ruoan valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden lisäksi esimerkiksi keittiötyöntekijöi-
den henkilöstökustannukset sekä keittiön ja ruokasalin kiinteistökustannukset, sähkö, yms. ate-
riapalvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksujen tulee sisältää myös kuljetus-
kustannukset, mikäli ateriat ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. 
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3 Palvelumaksu 

 
Palvelumaksuun liittyvä osuus sisältää seuraavat palvelut. Näistä palveluntuottaja ei voi veloittaa 
asukkaalta erillistä maksua. 
 

- asukkaan hoidon ja huolenpidon, joka lasketaan hoitohenkilökunnan palkkakustannus-
ten perusteella 

- asukkaan huoneen siivouksen, liina- ja pitovaatteiden pesun, asukashuoneen tekstiilien 
ja ikkunoiden pesun sekä asukashuoneen loppusiivouksen. Asukas vastaa ja maksaa 
omien erityishuoltoa vaativien vaatteiden ja tekstiilien huollosta ja pesusta 

- kaikki asukkaan inkontinessisuojakustannukset (asukas voi saada tilaajalta inkontines-
sisuojat ilmaisjakeluna yksilöllisen tarveharkinnan perusteella) 

- lääkkeiden annosjakelun, mikäli lääkkeet toimitetaan annosjakeluna apteekista 
- asukkaalle koituvat kustannukset mahdollisista apteekin palvelu- ja muista lisämaksuis-

ta. Asukas kustantaa itse lääkkeensä. 
- asumispalveluyksikkö huolehtii yhdessä asukkaan ja/tai asukkaan asioiden hoitajan 

kanssa, että asukkaalle kuuluvat Kelan maksamat sosiaalivakuutusetuudet, kuten eläk-
keensaajan hoitotuki ja asumistuki, on haettu. Asumisyksikkö huolehtii myös yhdessä 
asukkaan ja/tai asukkaan asioiden hoitajan kanssa erilaisten korvausten, kuten kulje-
tuskorvausten sekä lääkekustannuskorvausten, hakemisesta myös sen jälkeen, kun Ke-
lalta on tullut määräsummaa koskeva ilmoitus 

- asiointiavun, kuten välttämättömät henkilökohtaiset hankinnat sekä terveydenhoitoon 
liittyvät matkat 

- käsien desinfiointiaineet, kertakäyttökäsipyyhkeet sekä yhteistilojen pesuaineet 
- henkilökunnan suojavaatteet 
- tarvittavat henkilökunnan suojavarusteet, esim. käsineet, esiliinat, hengityssuojaimet 
- tarvittaessa ruokalaput, pesulaput, poikkilakanat, vuodesuojat 
- wc-paperit 
- erikoispatjat 

 
Kiinteisiin kustannuksiin liittyvä osuus: 
 
Palvelumaksuun sisällytetään ne kiinteät kustannukset, jotka ovat kaikkien asukkaiden tasapuo-
lisesti käytettävissä siten, että niistä voidaan määritellä kaikille asukkaille samansuuruinen mak-
su. Kustannukset ovat esim. 

 
- hallintohenkilökunnan kustannukset ja muut hallintokulut 
- atk-välineet ja monitoimilaitteet 
- johtajan palkka (hallintotyön osalta) 
- asiakastietojärjestelmät, asiakkaan hoitoon liittyvien ohjelmistojen hankinta- ja käyttö-

kustannukset 
- yleisten tilojen siivouksesta koituvat kustannukset 
- kiinteistöhuollosta koituvat kustannukset  
- irtaimesta omaisuudesta koituvat kustannukset, tarvikkeiden ja laitteiden hankinnat, 

huollot ja uusimiset 
- irtaimen omaisuuden hankintahinnan kuoletus 
- asukkaiden virkistys- ja askartelupalvelut 
- kiinteistökulut (hallinto- ja juhlatilat, kokoushuoneet, henkilökunnan sosiaalitilat ja wc:t, 

käytävät, saunatilat, siivouskomerot, palohälytysjärjestelmät, hoitajakutsujärjestelmä, 
yms.) 

- turvapalvelujärjestelmän ylläpito 
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelun palvelukokonaisuuteen (kuukausihintaan) eivät sisälly: 

 
- henkilökohtaiset kestokulutushyödykkeet, kuten vaatteet ja hygienia- ja hoitotarvikkeet 



13 
 

 
 

- henkilökohtaiset liikkumisen apuvälineet, mikäli asukas ei saa niitä apuvälinelainaamos-
ta 

- hammasproteesien ja silmälasien hankintaan ja huoltoon liittyvät kustannukset 
- julkisen terveydenhuollon kustannukset 
- yksilöllisen fysioterapian kustannukset 
- kampaamo/parturi-palvelut, jalkojenhoito, asiointimatkakulut, pankkiasian hoitoon liitty-

vät kustannukset ja harrastustoiminnan menot 
- lehtien tilausmaksut, puhelimien käyttömenot 
- omien laitteiden hankinnasta ja huollosta koituvat kustannukset. 

 
 
 

9 PALVELUNTUOTTAJALLE ASETETUT VAATIMUKSET  
 
 

9.1 Toiminnan organisointi ja toimintaedellytysten turvaaminen 
 
Palveluntuottajalla on kirjallinen ja ajantasainen yksikön vuosittainen toimintasuunnitelma. 
 
Toimintasuunnitelmassa on määritelty asumispalveluyksikön toimintaa ohjaavat arvot ja toimin-
ta-ajatus tukemaan hyvän palvelun tuottamista. Koko yksikön henkilöstö on sitoutunut arvoihin ja 
toiminta-ajatukseen, ja ne ovat kaikkien asukkaiden ja heidän omaistensa tiedossa ja nähtävillä. 
Toiminta-ajatus perustuu asukkaan voimavarojen tunnistamiseen, toimintakyvyn edistämiseen ja 
tukemiseen sekä asukkaan mahdollisuuteen elää omannäköistä elämää. Toiminta-ajatuksessa 
huomioidaan asukkaan läheisten mahdollisuus osallistua asukkaan elämään. 
 

9.2 Johtaminen 
 
Asumispalveluyksikössä on palvelusta vastaava lähijohtaja. Lähijohtaja vastaa yksikön toimin-
nasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Keskeistä hyvälle johtamiselle on, että se tukee laadukasta 
asiakaslähtöisten palvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä ja toimintatapo-
jen kehittämistä.  
 
Lähijohtajalla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja vä-
hintään kahden (2) vuoden työkokemus vanhustyöstä sekä kokemusta/koulutusta esimiestyöstä. 
 

9.3 Laadunhallinta ja omavalvonta 
 
Palveluntuottaja kehittää omaa laadunhallintaansa kokonaisvaltaisesti siten, että yksikköä johde-
taan hyvän henkilöstöä osallistavan johtamistavan mukaisesti. Palveluntuottajalla on dokumen-
toidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet ja omavalvontasuunnitelma, joka on palvelujen 
laadun hallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen väline. Palveluntuottaja on laatinut lakisäätei-
sen omavalvontasuunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa. 
 

- Palveluntuottajan vastuulla on, että ajantasainen omavalvontasuunnitelma on asumis-
palveluyksikössä asukkaiden ja omaisten tiedossa, yksikössä julkisesti nähtävillä ja 
palveluntuottajan ylläpitämillä kotisivuilla internetissä. 

- Palveluntuottaja tarkastaa omavalvontasuunnitelman vähintään kerran vuodessa ja 
päivittää sen tarvittaessa. Pyydettäessä palveluntuottaja lähettää omavalvontasuunni-
telman ja kirjalliset liitteet tilaajalle. 
 

Palveluntuottaja kerää jatkuvaa asiakaspalautetta ja hyödyntää sitä toiminnan kehittämisessä. 
Palveluntuottaja sitoutuu tarvittaessa osallistumaan Espoon kaupungin organisoimiin asiakas- ja 
omaistyytyväisyyskyselyihin sekä muihin toiminnan sisältöön liittyviin tutkimuksiin. Kyselyiden 
tulokset käsitellään asukkaiden ja omaisten kanssa ja niitä hyödynnetään yksikön toiminnan 
kehittämisessä. Palveluntuottaja puuttuu jokaiseen asukasreklamaatioon ilman tarpeetonta viivy-
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tystä. Asukasreklamaatiot, muistutukset ja kantelut sekä niiden aiheuttamat toimenpiteet kerä-
tään järjestelmällisesti ja toimitetaan tilaajalle vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Palve-
luntuottajaa koskevat vakavat reklamaatiot on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa rek-
lamaatiosta. Mikäli tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, on reklamaatio saatettava Es-
poon kaupungin tietoon välittömästi ja palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä. Palveluntuot-
tajalla on kirjallinen kuvaus asumispalveluyksikön asiakaspalautejärjestelmästä. 
 

9.4 Henkilöstö 
 
Palveluntuottajalla on määrällisesti ja rakenteellisesti riittävä henkilöstö suhteessa tuotettavaan 
palveluun. Asumispalveluyksikön henkilöstöllä on tehtävien hoitamisen edellyttämä koulutus, 
ammattitaito, osaaminen ja motivaatio. Henkilöstön osaaminen on asukkaiden hoivan tarpeen 
edellyttämällä tasolla. Hoitohenkilöstöllä on riittävä koulutus ja perehtyneisyys muistisairaiden 
hoidon erityispiirteisiin ja muun muassa käytöshäiriöiden lääkkeettömään hoitoon. Riittävänä 
koulutuksena pidetään peruskoulutuksen lisäksi hankittua aiheen täydennyskoulutusta. Jokai-
sessa työvuorossa on vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneita työn-
tekijöitä, joilla on asumispalveluyksikön lääkehoitosuunnitelman mukainen voimassa oleva lää-
kelupa. 
 
Palveluntuottajan palveluksessa on asumispalveluyksikön mitoituksen mukainen oma vakituinen 
henkilöstö, jolla on toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset tai työsopimuksen määräaikai-
suudelle on perusteltu syy. Palveluntuottaja huolehtii oman henkilöstön poissaolojen ajaksi si-
jaisjärjestelyn omasta rekisteristään tai alihankintana. Palveluntuottaja voi hankkia tukipalvelut, 
(esimerkiksi siivous- ja cateringpalvelut) alihankkijalta. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työs-
tä kuten omastaan. 
 
9.4.1 Kelpoisuusvaatimukset 

Asumispalveluyksikön henkilöstön on täytettävä ammatilliset ja lakisääteiset kelpoisuusvaati-
mukset, jotka vaaditaan ympärivuorokautista vanhusten asumispalvelua tuottavien yksiköiden 
henkilökunnalta. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 
on säädelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on säädelty laissa sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä (817/2015). Palveluntuottaja edellyttää hoitohenkilöstönsä rekisteröitymistä Valviran 
ylläpitämään ammattihenkilöstön rekisteriin. 
 
Sosiaali- ja terveysalan koulutusta saaneen henkilöstöön lasketuilta hoiva-avustajilta edellyte-
tään sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin valmentavaa, 40 opintoviikon laajuista, hyväksy-
tysti suoritettua koulutusta (hoiva-avustajan koulutus). Koulutuksen tulee sisältää sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon pakollisista ammattiopinnoista kasvun tukemisen ja ohjauksen sekä 
kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osat sekä 10 opintoviikon laajuisen valinnaisen tutkinnon 
osan. Ateria- ja siivouspalveluista vastaavalla henkilöstöllä on alan pätevyysvaatimukset täyttävä 
koulutus. 
 
Suomenkielisessä asumispalveluyksikössä vähintään 75 prosenttia vakituisesta henkilöstöstä 
puhuu äidinkielenään suomea tai heillä on todistus hyvästä suomen kielen taidosta. Ruotsinkieli-
sessä asumispalveluyksikössä vähintään 75 prosenttia vakituisesta henkilöstöstä puhuu äidin-
kielenään ruotsia tai heillä on todistus hyvästä ruotsin kielen taidosta. Hyvä kielitaito tarkoittaa 
sitä, että henkilöstö pystyy keskustelemaan asukkaiden, omaisten ja muun henkilöstön kanssa 
sekä tekemään tarvittavat asukkaan asiakirjamerkinnät. 
 
9.4.2 Opiskelijat ja työkokeilussa olevat 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat voidaan laskea asumispalveluyksikön henkilöstömitoi-
tukseen, mikäli heidät on palkattu toimintayksikköön sijaisiksi ja kun heillä on opintojen kautta 
riittävästi hankittua osaamista alan tehtäviin. Työnantaja varmistaa opiskelijan ammattitaidon 
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palkatessaan hänet sijaiseksi ja antaa työtehtävät sen mukaisesti. Lisäksi työnantajan on nimet-
tävä kirjallisesti sijaisena toimivalle sairaanhoidon opiskelijalle ohjaaja, joka on laillistettu ammat-
tihenkilö. Ohjaajan on seurattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava epäkohtiin se-
kä oltava aina opiskelijan tavoitettavissa. 
Määräaikaisessa sairaanhoitajan tehtävässä voi toimia sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja käti-
löopiskelija, joka on suorittanut vähintään 140 opintopistettä ja jolla on hyväksytyt suoritukset 
sekä lääkehoidosta että lääkelaskuista. 
 
Sairaanhoidon opiskelijat voivat työskennellä lähi- ja perushoitajan sijaisuuksissa, kun he ovat 
suorittaneet vähintään 60 opintopistettä ja työssä oppimisen harjoittelujaksot terveydenhuolto-
alan kohteessa hyväksytysti. Lisäksi edellytetään, että sairaanhoidon opiskelijoilla on hyväksytyt 
suoritukset opinto-ohjelman mukaisista lääkehoidon ja lääkelaskujen opinnoista.  
 
Lähihoitajaopiskelija, joka on suorittanut kasvun tukemisen sekä hoito- ja huolenpidon opinnot ja 
jolla on hyväksytyt suoritukset lääkehoidon sekä lääkelaskujen opinnoista, voi toimia perus- ja 
lähihoitajan tehtävissä lyhytaikaisessa, enintään kolme (3) kuukautta kestävässä sijaisuudessa.  
 
Työsuhteessa olevat oppisopimuskoulutettavat lasketaan henkilöstömitoitukseen vasta, kun 
opinnoista on suoritettuna vähintään kaksi kolmasosaa. 
 
9.4.3 Henkilöstömitoitus 
 
Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana on aina asukkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen toimintakyky ja palvelujen tarve. Tarvittava palvelu turvataan kaikkina vuorokau-
den aikoina, ja henkilöstöä tulee olla riittävästi läsnä samassa toimintayksikössä. Hoitohenkilös-
tön mitoitus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukseen hyvän ikääntymisen tur-
vaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11) sekä 
valvontaviranomaisen myöntämään toimilupaan yksityisen sosiaalipalvelujen antamisesta. Asu-
mispalveluyksikön sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneen henkilöstön toteutunut vähim-
mäismitoitus on 0,5 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Mikäli Valviran tai aluehallintoviraston 
ympärivuorokautiselle asumispalveluyksikölle myöntämässä toimiluvassa henkilöstömitoitus on 
yli 0,5, on toteutuneen mitoituksen täytyttävä tarkalleen luvanmukaisena. Palveluntuottaja on 
velvollinen nostamaan henkilöstömitoitusta poikkeustilanteissa, esimerkiksi epidemia-tilanteissa. 
 
Henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan ainoastaan välittömään hoitotyöhön käytetty aika. 
Kokoaikaisen työntekijän tuntimäärä on 115 h/3 viikko. Toteutunut henkilöstömitoitus lasketaan 
seuraavasti: yhden viikon aikana tehdyt työtunnit välittömässä hoitotyössä jaetaan viikon työajal-
la (38.25 h) ja saatu kokoaikaisten työntekijöiden määrä jaetaan viikon keskimääräisellä asukas-
lukumäärällä. Henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien 
työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. 
 
Asumispalveluyksikön lähijohtaja lasketaan hoitohenkilöstömitoitukseen 50 %, jos yksikön asu-
kasluku on alle 30, kuitenkin vain siltä osin kuin hän osallistuu välittömään (asukaskohtaiseen) 
hoitotyöhön. Lähijohtajaa ei huomioida mitoituksessa lainkaan, jos yksikön asukasluku on 30 tai 
yli. 
 
Asumispalveluyksikön sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneen henkilöstömitoitukseen 0,5 
lasketaan mukaan asukkaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työn-
tekijät kuten sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat, so-
sionomit, koulutetut kodinhoitajat, geronomit ja kuntoutushenkilökunnasta fysioterapeutit ja toi-
mintaterapeutit. Hoiva-avustajien ja laitosapulaisten osuutta ei huomioida 0,5:n mitoitukseen. 
Tähän mitoitukseen laskettavaa henkilöstöä ei voida käyttää avustaviin tehtäviin. 
 
Mikäli asumispalveluyksikön toimiluvan mukainen toteutunut mitoitus on yli 0,5, voidaan hoiva-
avustajien työpanos laskea henkilöstömitoitukseen siltä osin, kun toteutunut mitoitus ylittää 
0,5:n. Silloin hoiva-avustajat sisällytetään hoito- ja kuntoutushenkilöstön mitoitukseen vain siltä 
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osin, kun heidän työnsä sisältää asukkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten avustamista ruo-
kailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä sekä ulkoilu- ja viriketoiminnassa.  
Hoiva-avustajat eivät voi toimia yksin työvuorossa, eivätkä he saa osallistua lääkehoidon toteu-
tukseen. 
Palveluntuottajalla on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneen henkilöstön lisäksi muuta 
avustavaa henkilöstöä vähintään 0,10 asukasta kohden, joka voidaan tuottaa joko omana toi-
mintana tai alihankintana. Laitosapulaiset lasketaan kokonaan muuhun avustavaan henkilös-
töön. Henkilöstöä, joka sisältyy vähintään 0,10 mitoitukseen, ei voida käyttää sosiaali- ja ter-
veysalan tutkinnon suorittaneen henkilöstön mitoitukseen eikä sijaisuuteen. 
 
Asumispalveluyksikössä on sairaanhoitajien määrä vähintään 10 % aluehallintoviraston tai Valvi-
ran vahvistamasta asumispalveluyksikön asukaslukumäärästä. Sairaanhoitaja on työssä asu-
mispalveluyksikössä, ja hänen palvelunsa ja asiantuntijuutensa tulee olla käytettävissä arkisin 
vähintään 7 h. Sairaanhoitajan poissaoloja korvaa sairaanhoitaja. 
 
9.4.4 Perehdyttäminen 

Perehdyttäminen on lähijohtajan vastuulla järjestettävää ja työturvallisuuslain velvoittamaa toi-
mintaa työntekijän opastamiseksi työhönsä, työyhteisöönsä ja työympäristöönsä. Perehdytys on 
sekä kirjallista että suullista. Uuden työntekijän perehdyttämiseen osallistuu lähiperehdyttäjän 
lisäksi koko työyhteisö. 
 
Palveluntuottajalla on kirjallinen asumispalveluyksikön henkilöstön perehdytyssuunnitelma. Pe-
rehdytyssuunnitelma sisältää vakituiseen palvelusuhteeseen ja lyhytaikaiseen sijaisuuteen tule-
van työntekijän sekä monikulttuurisen henkilöstön perehdyttämisen. Perehdytyssuunnitelma 
sisältää opiskelijoiden ja työkokeiluun osallistuvien perehdyttämisen. Palveluntuottaja arvioi 
säännöllisesti perehdyttämisprosessia. 
 
Palveluntuottajalla on suunnitelma harjoittelujaksolle tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon alan 
opiskelijoiden vastaanottamisesta ja ohjaamisesta. Palveluntuottaja huolehtii, että opiskelijalla 
on ohjaaja, joka on käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen, ja että näyttöjen vastaanottaja on käy-
nyt näyttötutkintojen arvioinnin perehdytyskoulutuksen. Poikkeustilanteessa tilapäisenä opiskeli-
jan ohjaajana voi toimia asumispalveluyksikön vakituinen hoitaja. 
 
9.4.5 Osaamisen kehittäminen 
 
Henkilöstön osaaminen on asumispalveluyksikön asukkaiden tarpeiden edellyttämällä tasolla. 
Palveluntuottajan henkilöstö kykenee yhteistyöhön asukkaiden sekä heidän omaistensa ja lä-
heistensä kanssa. 
 
Palveluntuottaja huolehtii henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksesta lakisääteisen täydennys-
koulutusvelvoitteen mukaisesti. Palveluntuottajalla on kirjallinen koulutussuunnitelma henkilös-
tönsä osaamisen kehittämiseksi. Koulutus perustuu asumispalveluyksikön ja/tai työntekijän hen-
kilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan, jossa on huomioitu vanhustyössä tarvittava erityisosaa-
minen, muistisairaiden hoidon osaaminen, lääkehoidon osaaminen sekä ensiapuvalmiuden ja 
tietotekniikkaosaamisen ylläpitäminen. Palveluntuottaja käy henkilöstönsä kanssa vuosittain 
kehityskeskustelut. Palveluntuottaja ylläpitää henkilöstön koulutusrekisteriä. 
 
9.4.6 Työhyvinvointi 
 
Osallistumista edistävä ja kannustava johtaminen, työn tarkoituksenmukainen organisointi sekä 
turvallinen ilmapiiri lisäävät henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä. 
 
Palveluntuottaja selvittää henkilöstön työilmapiiriä tai työtyytyväisyyttä vähintään joka toinen 
vuosi ja käyttää tuloksia hyväksi asumispalveluyksikön toimintaa kehitettäessä. Henkilöstölle 
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järjestään työkykyä ja työhyvinvointia edistävää toimintaa. Palveluntuottaja järjestää henkilöstön 
työnohjauksen tarvittaessa. 
 
Palveluntuottaja seuraa henkilöstön sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden määrää ja raportoi niis-
tä tilaajalle toimintakertomuksessa kerran vuodessa sekä tarvittaessa useammin, mikäli tilaaja 
sitä pyytää. Palveluntuottaja järjestää henkilöstölleen lakisääteisen työterveyshuollon. 
 
Palveluntuottajalla on kirjallinen työhyvinvointisuunnitelma. 
 

9.5 Asumispalveluyksikön toimitilat ja välineet 
 
Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset, kodikkaat ja viihtyisät tilat sekä 
toimintaympäristö. Palvelut tuotetaan palveluntuottajan hankkimissa tiloissa. Asumispalveluyksi-
kössä huolehditaan jatkuvasti asukkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaismääräysten mukai-
sesti. Erityishuomiota tulee kiinnittää muistisairaiden asukkaiden turvallisuuteen. 

 
9.5.1 Tilat 
 
Palveluntuottajan on huolehdittava, että asumispalveluyksikön tilat ja varusteet ovat asukkaiden 
hoitoon soveltuvia. Tiloissa tulee voida liikkua ja toimia esteettömästi ja turvallisesti. Asukkaille 
tarkoitettuihin tiloihin pääsy on mahdollista apuvälineiden avulla tai avustettuna, ja asumispalve-
luyksikkö on ikäihmisille tarkoituksenmukaisesti varustettu. Mikäli asumispalveluyksikön uudet 
tai peruskorjattavat asuinkäytössä olevat tilat ovat useassa tasossa, on tilassa liikuntaesteiselle 
soveltuva hissi. 
 

- Asumispalveluyksikössä on viihtyisiä ja kodikkaita yhteisiä tiloja asukkaiden oleskeluun 
ja ruokailuun. Tilojen kalustuksessa on huomioitu myös heikkokuntoisten asukkaiden 
osallistuminen. Henkilökunta toimii asuinympäristön viihtyvyyden ja kodikkuuden ylläpi-
tämiseksi ja parantamiseksi. 

- Asumispalveluyksikön ympäristö mahdollistaa turvallisen ulkoilun, ja kulkureiteillä on 
helppo liikkua kaikkina vuoden aikoina. Kun rakennetaan uusia toimintayksiköitä, ote-
taan huomioon pihojen aitaaminen, jotta asukkaiden on turvallista ulkoilla. Ympäristös-
sä ei ole oleellisia asukkaiden viihtyisyyttä rajoittavia tekijöitä. 

- Asumispalveluyksikössä on riittävät henkilöstön toimisto- ja sosiaalitilat. 
- Asumispalveluyksikössä on tiedonkulun ja asiakastietojen siirron kannalta asianmukai-

set laitteet (muun muassa puhelin, tietokone tietoliikenneyhteyksineen, tulostin, faksi, 
kopiokone). 

- Asukkaille on osoitettavissa tupakointipaikka ulkona, jossa henkilökunta valvoo asuk-
kaiden tupakointia. 

- Palveluntuottajalla on nimettynä kiinteistöhuoltovastaava. 
 

9.5.2 Varusteet 
 

- Palveluntuottaja vastaa asumispalveluyksikössä käytössä olevien varusteiden ja hoito-
välineiden hankinnasta sekä näiden huollosta. 

- Palveluntuottajalla on kuvaus asumispalveluyksikössä olevista laitteista ja tarvikkeista. 
- Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan asumispalveluyksikköön stetoskoopin, ve-

renpaine- ja verensokerimittarin, henkilövaa´an, wc-korokkeet, tukikaiteet sekä asento-
hoitoon soveltuvat hoitotyynyt. 

- Palveluntuottaja ottaa käyttöön asukkaan kannalta tarpeelliset apuvälineet. 
- Palveluntuottaja hankkii tarvittaessa omalla kustannuksellaan asumispalveluyksikön 

henkilöstön työergonomiaa tukevan nostolaitteen, asukkaan tarpeen mukaiset perus-
suihkutusvälineet (esim. kallistettava pyörällinen suihkutuoli) ja ulkoilupyörätuolin. 

- Palveluntuottaja hankkii omalla kustannuksellaan asukkaalle sängyn, siihen kuuluvat 
laidat ja nousutuen sekä keskisuuren painehaavariskin patjan (antidecubitus). Asuk-
kaan tarpeen mukaan sänky on sähkökäyttöinen. 
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- Muut henkilökohtaiset apuvälineet asukas voi anoa Espoon kaupungin apuvällinepalve-
lusta yksilöllisen tarveharkinnan perusteella, lääkinnällisen kuntoutuksen ohjeiden mu-
kaisesti. 

 
Lisäksi asuinhuoneille ja varusteille asetetaan seuraavat vaatimukset: 

- Asukkaalla on pääsääntöisesti yhden hengen huone ja esteetön kylpyhuone. 
- Kuitenkin perustelluista toiminnallisista syistä voi olla myös kahden hengen huoneita 

(esim. aluehallintoviraston ja Valviran voimassa oleva toimilupa) ja vähintään 1 wc/kph 
enintään 4 asukasta kohden. Vähintään yksi asumispalveluyksikön saniteettitiloista on 
esteetön ja soveltuva esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle asukkaalle. 

- Pariskunnille on tarvittaessa järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. 
- Huoneessa on sängyn lisäksi vaatekaappi, lukittava säilytysmahdollisuus ja yleisvalais-

tus palveluntuottajan puolesta. Tarvittaessa palveluntuottajalla on oltava valmius auttaa 
huoneen kalustamisessa, ja tällöin peruskalustukseen kuuluu sängyn lisäksi peitto, tyy-
ny ja liinavaatteet, yöpöytä, tuoli ja ikkunaverhot. 

- Asukas voi tuoda omalla vastuullaan huoneeseen omia tavaroita, joiden huoltovastuu 
on asukkaalla/hänen asioidenhoitajallaan. 

- Palveluntuottajalla on sovitut järjestelyt asukkaiden kalusteiden ja tavaroiden lyhytai-
kaiseen varastointiin asumispalveluyksikön asuinhuoneen tyhjentämisen yhteydessä. 
Palveluntuottajalla on tilat esim. vaippojen säilyttämiselle. 

- Omaisen on mahdollista tarvittaessa yöpyä asumispalveluyksikössä, esimerkiksi saat-
tohoitotilanteessa. 

- Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygienia-
suunnitelmat, joiden vastuuhenkilöt on nimetty. 
 

9.5.3 Turvallisuus 
 

- Palveluntuottajalla on pelastusviranomaisen hyväksymä kirjallinen pelastussuunnitel-
ma, jonka liitteenä on poistumisturvallisuusselvitys. 

- Asumispalveluyksikön henkilöstö harjoittelee pelastussuunnitelman toimivuutta käytän-
nössä vuosittain. Harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. 

- Asumispalveluyksikön tilat on varustettu pelastusviranomaisten hyväksymällä auto-
maattisella paloilmoitinjärjestelmällä sekä automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

- Palveluntuottaja on laatinut asumispalveluyksikköön suunnitelman väkivallan uhan va-
ralle sekä ensiapusuunnitelman. Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan 
säännöllisesti. 

- Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vakavat tapaturmat ja vaarati-
lanteet valvonnasta vastaavalle sijaintikunnalle sekä asukkaiden kotikuntien valvontavi-
ranomaisille. 

- Asumispalveluyksikön ulko-ovissa on asukkaan poistumista ilmaiseva kulunvalvonta- ja 
hälytysjärjestelmä, tai asukkaan huomaamatta poistuminen on muutoin estetty. (Ovet ja 
ikkunat) 

- Palveluntuottajalla on mahdollisuus ottaa käyttöön hoitajakutsujärjestelmä asumispal-
veluyksikössä, kun asukas sitä tarvitsee. Palveluntuottaja vastaa järjestelmän hankin-
nasta, kustannuksista ja ylläpidosta sekä hälytysten vastaanotosta ja auttajakäynneis-
tä. 

- Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet toimimisesta erityistilanteissa, kuten muistisai-
raan asukkaan turvallisuuden varmistamisessa, kaatumisvaarassa olevan asukkaan 
tunnistamisessa, kaltoin kohteluun puuttumisessa ja asukkaan liikkumisvapauden ra-
joittamisessa. 

- Tartuntatautien ehkäisemiseksi asumispalveluyksikössä toteutetaan kulloinkin voimas-
sa olevia ohjeita. Henkilöstölle järjestetään asiasta säännöllisesti ajankohtaisiin tilantei-
siin valmentavaa koulutusta. Asumispalveluyksikössä on nimetty hygieniavastaava. 

- Palveluntuottajan on huolehdittava asumispalveluyksikön työntekijöiden ja muiden työ-
paikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Palveluntuottajalla on ohjeet en-
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siavun saamiseksi sekä varattuna työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä 
määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä. 
 

9.6 Siivous-, jäte- ja tekstiilihuolto 
 

Palveluntuottaja vastaa asumispalveluyksikön siivouksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista 
kustannuksista. Asumispalveluyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti. 

 
- Palveluntuottajalla on kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, 

vastuut, tehtävät ja siivousaikataulut. Siivoukseen kuuluvat ylläpito- ja viikkosiivous se-
kä vuosittainen suursiivous. 

- Siivoustyötä tekevällä henkilöstöllä on riittävä osaaminen. 
- Asukashuoneet siivotaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Työ tehdään mahdollisuuk-

sien mukaan yhdessä asukkaan kanssa. Siivous sisältää imuroinnin, lattioiden pyyhin-
nän, pölyjen pyyhkimisen, ovien kahvojen ja peilien pyyhkimisen. 

- Päivittäin huolehditaan wc- ja kylpyhuoneen kalusteiden puhdistamisesta, vuoteen si-
jaamisesta, roskien keräämisestä ja viemisestä ja tarvittaessa lakanoiden vaihtamises-
ta sekä huoneen tuulettamisesta. 

- Asukashuoneiden suursiivous tehdään vähintään kerran vuodessa, kuitenkin aina en-
nen kuin uusi asukas muuttaa huoneeseen. 

- Palveluntuottaja on laatinut kirjallisen jätehuoltosuunnitelman, jossa on määritelty vas-
tuut ja tehtävät. Osana jätehuoltosuunnitelmaa palveluntuottajan tulee määritellä kestä-
vän kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet jätteiden synnyn ehkäisyssä ja jätteiden la-
jittelussa. Vastuuhenkilöt ovat nimetyt. 
 

Palveluntuottaja vastaa asukkaan vaatteiden ja liinavaatteiden pesun järjestämisestä ja siitä 
aiheutuvista kustannuksista. Asukas vastaa itse vaatteiden mahdollisesta erikoispesusta. Asu-
kas vastaa itse tuomiensa sisustustekstiilien, esimerkiksi mattojen, verhojen, pöytäliinojen ja 
muiden tekstiilien pesemisen kustannuksista. Ensisijaisesti asukas ja omainen huolehtivat teks-
tiilien nimikoinnista. Tarvittaessa palveluntuottaja avustaa nimikoinnissa. 
 

9.7 Asukkaan asema ja oikeudet 
 
9.7.1 Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
 
Palvelutarpeen arvioinnin perustana on asukkaan toimintakyvyn monipuolinen arviointi. Kun ar-
vioidaan asukkaan toimintakykyä, kiinnitetään huomiota hänen olemassa oleviin voimavaroihin-
sa sekä siihen, mistä jokapäiväisen elämän toiminnoista asukas pystyy suoriutumaan itsenäises-
ti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Monipuolisessa arvioinnissa otetaan huomioon asuk-
kaan fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös hänen kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henki-
nen toimintakykynsä. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito-, palvelu- ja kuntoutus-
suunnitelma. Suunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, vähintään 
kuuden (6) kuukauden välein ja aina hoidon tarpeen muuttuessa. 
 
Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja/vastuuhoitaja asumispalveluyksikköön muuttopäi-
västä alkaen. Omahoitajan/vastuuhoitajan tehtävänkuva on määritelty kirjallisesti. Omahoita-
ja/vastuuhoitaja toimii tarvittaessa vanhuspalvelulain tarkoittamana vastuutyöntekijänä. 
 
Lisäksi hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmalle asetetaan seuraavat vaatimukset: 
 

- Asukkaalle ja hänen läheiselleen järjestetään hoitoneuvottelu kuukauden kuluessa 
muutosta ja aina tarvittaessa. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään ja arvi-
oidaan yhdessä asukkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. 

- Asukkaan suunnitelman perustaksi kerätään myös tietoja hänen elämästään (elämän-
kaarikysely tai -haastattelu), ihmissuhteistaan, arvoistaan, vakaumuksistaan, mielty-
myksistään, vastenmielisiksi kokemistaan asioista, hänen elämänsä merkkitapahtumis-
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ta, työstään, harrastuksistaan, jne. Tiedot kirjataan ja säilytetään asukkaan asiakirjois-
sa. 

- Suunnitelma tehdään asukkaan esiin tulleiden tarpeiden, voimavarojen ja riskitekijöiden 
pohjalta, ja siinä huomioidaan asukkaan yksilölliset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja 
kognitiiviset voimavarat ja tarpeet. 

- Asukkaan suunnitelmaan kirjataan palvelun ja kuntoutuksen tavoitteet ja keinot tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Suunnitelma on asukkaan tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja se 
sisältää mitattavissa olevat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan puolivuosit-
tain tai asukkaan voinnin oleellisesti muuttuessa. 

- Suunnitelmassa huomioidaan asukkaan hyvä perushoito, sairauksien hyvä hoito sekä 
asukkaan voimavarojen ja toimintakyvyn säilyminen ja kuntouttaminen. 

- Suunnitelma sisältää vähintään tavoitteet ja toimenpiteet asukkaan liikuntakyvyn ja ak-
tiivisuuden ylläpitoon, ulkoiluun sekä hyvään ravitsemukseen. Suunnitelmassa otetaan 
huomioon myös asukkaan hyvän perushoidon toteutuminen ja suun ja hampaiden ter-
veydenhoito. 

- Asukkaalle annetaan mahdollisuus ilmaista oma hoitotahto, joka käsittää asukkaan toi-
vomukset omasta hoidostaan. Hoitotahto kirjataan asukkaan asiakirjoihin. 

- Päivittäinen asukastietojen kirjaaminen on asukkaan käyttäytymistä ja toimintakykyä 
kuvailevaa sekä perustuu asukkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmassa esitet-
tyihin tavoitteisiin ja keinoihin. 

- Lisäksi asukkaan toimintakyvyn arvioinnissa käytetään tarvittaessa havainnoinnin ja 
haastattelun lisäksi ikääntyneille soveltuvia mittauksia: myöhäisiän depressioseulaa 
(GDS-15), Mini Mental State Examination (MMSE) -testiä ja /tai Mini Nutritional As-
sestmen (MNA) -ravitsemustilan arviointitestiä. 

- Asukkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan vähintään kaksi kertaa 
vuodessa tai asukkaan voinnin oleellisesti muuttuessa, ja arvioinnin perusteella teh-
dään tarvittavat muutokset hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. 

 
9.7.2 Asukkaan edunvalvonta 
 

- Palveluntuottaja huolehtii asukkaan ja/tai asukkaan asioidenhoitajan kanssa, että asu-
kas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kela). Tarvittaessa asukasta avuste-
taan myös taloudellisten asioiden hoidossa (sisältäen toimeentulotuen hakemisen) ja 
kerrotaan edunvalvonnasta sekä edunvalvontavaltuutusmahdollisuudesta. 

- Palveluntuottaja avustaa tarvittaessa asukasta tulotietojen toimittamisessa Espoon 
kaupungille. 

- Palveluntuottajalla on kirjallinen ohje, miten asukkaiden käteisvarojen hoito järjeste-
tään. Asukkaan käteisvarojen säilytys on lukollisessa kaapissa, ja varojen käytöstä pi-
detään kirjallista seurantaa. 

- Palveluntuottaja järjestää asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämiseen tarvitta-
vat kuljetukset ja saattoavun. Kuljetuskustannukset asiakas maksaa itse. Kuljetuksen 
järjestämisestä ja saattoavusta asukkaalta ei saa veloittaa erillistä maksua. 

- Vaatteiden ja henkilökohtaisten tarvikkeiden hankinnassa avustetaan asukasta yhdes-
sä omaisen kanssa. Tarvittaessa saatto- ja asiointiavun järjestäminen ja kustantaminen 
kuuluu palveluntuottajan palveluun. 

- Asumispalveluyksikön ilmoitustaululla tai vastaavalla on potilas-/sosiaaliasiamiehen yh-
teystiedot. 

- Jos asukas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun, hänellä on oikeus tehdä 
muistutus asumispalveluyksikön vastuuhenkilölle tai Espoon kaupungin yhteyshenkilöl-
le. 

 
9.7.3 Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 

 
- Omaisia rohkaistaan ja tuetaan ylläpitämään yhteyksiä asukkaaseen ja osallistumaan 

asumispalveluyksikön toimintaan ja arkeen. 
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- Omaisilla on mahdollisuus saada hoitohenkilöstöltä ohjausta, jotta he pystyvät halutes-
saan osallistumaan läheisensä hoitoon. 

- Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ja käytäntö, miten ja milloin omaisille tie-
dotetaan asukkaan asioista. 

- Palveluntuottaja järjestää asukkaan omaisille ja läheisille säännöllisesti, vähintään kak-
si kertaa vuodessa, omaisten illan tai vastaavan tapahtuman. Espoon kaupungilla on 
mahdollisuus osallistua tapahtumiin. 

- Omaisille ja läheisille annetaan tietoja asukkaan terveydentilasta asukkaan suostumuk-
sella. 

 

9.7.4 Asukkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 
 
Toimintakykyä tukevan ja kuntoutumista edistävän työotteen periaatteiden mukaisesti asukasta 
rohkaistaan toimimaan itsenäisesti kaikissa tilanteissa. Asukasta kannustetaan ja aktivoidaan 
käyttämään omia voimavarojaan. Palveluntuottaja keskustelee henkilöstönsä kanssa, mitä toi-
mintakykyä tukevalla ja kuntoutumista edistävällä työotteella ymmärretään ja miten toimintaky-
kyä tukevaa työotetta asumispalveluyksikössä toteutetaan ja arvioidaan. Asukkaan yksityisyyden 
suojasta huolehditaan kaikissa tilanteissa. 
 

9.7.5 Merkityksellinen ja arvokas elämä 
 
Osallisuus ja yhteisöllisyys 
Palveluntuottajan toimintatapa asukkaiden arjessa on osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavaa. 
Asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita päättämään omasta arjestaan. Asumispalveluyk-
sikössä järjestetään säännöllisesti yhteisökokouksia, joissa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa 
yksikön toimintaan suunnittelemalla antoisaa ja rikasta arkea yhdessä. Yhteisökokouksista teh-
dään muistio. Palveluntuottaja lähettää pyydettäessä muistiot yhteisökokouksista Espoon kau-
pungille. Palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia henkilöstönsä kanssa asukkaiden itsemää-
räämisoikeuden toteutumisesta ja kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohte-
lusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Palveluntuottaja hyödyntää omia tai 
paikallisen vapaaehtoistoiminnan antamia mahdollisuuksia asukkaiden arjen rikastuttamisessa. 
 
Virikkeellisyys 
Palveluntuottaja järjestää asumispalveluyksikössä säännöllisesti asukkaiden toiveet ja tarpeet 
huomioivaa ja niihin soveltuvaa liikunta-, virike- ja kulttuuritoimintaa, joiden tavoitteena on ylläpi-
tää ja parantaa asukkaiden kognitiivista, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Mikäli asukkaat 
toivovat, asumispalveluyksikössä järjestetään asukkaiden uskontokunnan mukaisia hengellisiä 
tilaisuuksia tai annetaan muuta henkistä ja hengellistä tukea. Kalenterivuoden mukaiset juhlapy-
hät ja merkkipäivät huomioidaan yksikön toiminnassa. Palveluntuottajalla on kirjallinen liikunta-, 
virike- ja kulttuurisuunnitelma, joka sisältää erikseen päivä-, viikko- ja vuosisuunnitelman. Viikko-
ohjelma tulee olla asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Palveluntuottaja lähettää suunnitelman 
Espoon kaupungille pyydettäessä. 
 
Ulkoilu 
Ulkoilu on osa iäkkään ihmisen arkea myös toimintakyvyn heikentyessä. Asumispalveluyksikös-
sä asukkailla on mahdollisuus toiveiden ja aikaisempien tottumusten mukaiseen ulkoiluun päivit-
täin ja tarpeen mukaisesti avustettuna. Asukkaita kannustetaan osallistumaan ulkoiluun ja liikun-
taan. Asumispalveluyksikön ympäristö mahdollistaa turvallisen ulkoilun, ja kulkureiteillä on help-
po liikkua kaikkina vuoden aikoina. Kun rakennetaan uusia toimintayksiköitä, otetaan huomioon 
pihojen aitaaminen, jotta asukkaiden on turvallista ulkoilla. Ulkoiluun liittyvät toivomukset tulee 
sisältyä asukkaan hoito- palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Palveluntuottajalla on kirjallinen 
suunnitelma asukkaiden ulkoilun toteuttamisesta ja seurannasta. Ulkoilumahdollisuuksien tar-
joaminen ja niiden toteutus dokumentoidaan. Palveluntuottaja lähettää suunnitelman ja seuran-
nan Espoon kaupungille pyydettäessä. 
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9.8 Ravitsemus 
 
Asukkaalle tarjotaan ikääntyvien ravitsemussuositusten mukainen ravinto, joka päivittäin sisältää 
aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin/välipalan, päivällisen ja iltapalan (tarvittaessa yöpalan). Viisi 
ruokailukertaa päivässä on rytmitetty tasaisesti niin, että lounaan ja päivällisen väli on vähintään 
viisi tuntia. Asumispalveluyksikössä syödään kaksi lämmintä ateriaa päivässä (lounas ja päivälli-
nen). Yöpaasto ei saa olla yli 11 tuntia. 

- Aterioiden suunnittelusta ja ruoanvalmistuksesta vastaavalla henkilöstöllä on alan pä-
tevyysvaatimukset täyttävä koulutus. Ruokalistasuunnittelun tulee vastata ikä-ihmisten 
tarpeita ja toiveita. Asukkaat osallistuvat ruokalistan suunnitteluun. 

- Aterioista on tehty ennakkoon 4-6 viikon kiertävä ruokalista, joka on asukkaiden ja 
omaisten nähtävillä. Ruokailuajat on määritelty ja ne ovat myös asukkaiden ja omaisten 
nähtävillä. 

- Ruokailutilanteen tulee olla miellyttävä. Siinä tuetaan asukkaiden omatoimista selviy-
tymistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Päivittäinen ruokailu järjestetään yhteisissä ti-
loissa, ateriointiin varataan riittävästi aikaa ja asukasta avustetaan tarvittaessa. 

- Elämän loppuvaiheessa ruoan mielihyvää tuottava vaikutus on tärkeää. Mieliruokia ja 
juomia tarjotaan usein mutta pieninä annoksina. 

- Asukkaiden ravitsemusta seurataan säännöllisesti punnitsemalla heidät kerran kuu-
kaudessa. Lisäksi seurataan asukkaan painoindeksiä ja tarvittaessa tehdään ravitse-
mustilan MNA – testi. 

- Ravitsemustilassa tulleisiin poikkeamiin puututaan välittömästi. 
- Palveluntuottaja järjestää kustannuksellaan asukkaan erityisruokavaliot ja lääkärin 

määräämät lisäravinteet. Erityisruokavalioiden on myös oltava monipuoliset ja ravitse-
muksellisesti riittävät. Asukas kustantaa vaikeiden sairauksien hoidossa tarvittavat klii-
niset ravintovalmisteet (valmisteet, joista Kela korvaa osan). 

- Palveluntuottajalla on menettelytavat heikkokuntoisten asukkaiden riittävästä nesteiden 
ja ravinnonsaannin turvaamisesta. Soseutetun ruoan monipuolisuuteen ja esteettisyy-
teen tulee kiinnittää huomiota. 

- Asukkaiden suunterveydestä huolehditaan puhdistamalla hampaat, proteesit ja suun 
limakalvot päivittäin. 

- Palveluntuottajalla on kirjallinen elintarvikkeiden omavalvontasuunnitelma. Omavalvon-
tasuunnitelmassa määritellään myös aterioiden mahdollinen kuljetus toisesta yksiköstä 
huomioiden elintarvikelain mukaiset ilmoitukset. 

- Ruoan valmistuksessa mukana olevalla ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittele-
vällä henkilöstöllä on hyväksytty hygieniapassi. 

- Palveluntuottaja kerää asukkailta säännöllisesti palautetta ruoasta ja hyödyntää sitä 
ateriapalvelun kehittämisessä. 

 

9.9 Terveyden ja sairaanhoidon toteuttaminen yksikössä 
 
9.9.1 Terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut 
 
Asumispalveluyksikössä on hoitotyön asiantuntemus käytettävissä ympärivuorokautisesti jokai-
sena päivänä. 
 

- Palveluntuottajan vastuulla on huolehtia, että asukas saa tarvitsemansa yksilölliset 
apuvälineet ja/tai omahoitotarvikkeet. 

- Suun terveydenhuollon palvelut järjestetään asukkaalle yhteistyössä julkisen tai yksityi-
sen sektorin kanssa. Tarvittaessa asukkaille varataan aika jatkotoimenpiteisiin. Asiakas 
maksaa suun terveydenhuollon kustannukset itse. 

- Asumispalveluyksikön henkilöstö seuraa hoitotilanteissa asukkaan terveydentilaa, voin-
tia ja siinä tapahtuvia muutoksia päivittäin ja kirjaa seurannan tulokset asukastietoihin. 
Asukasta kuullaan ja muutostarpeisiin reagoidaan mahdollisimman pian. Kirjaamisen 
sisältö on asukkaan tilaa kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetettuihin hoitotyön ta-
voitteisiin ja auttamismenetelmiin. 
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- Asukkaan terveydentilaa seurataan lääkärin määräämillä laboratoriokokeilla, jotka ote-
taan pääsääntöisesti asumispalveluyksikössä. Palveluntuottaja vastaa laboratorionäyt-
teiden ottamisesta ja niiden kuljetuksesta analysoitavaksi ellei muuta sovita. 

- Asukkaiden painoa ja verenpainetta seurataan säännöllisesti vähintään kerran kuukau-
dessa ja tarvittaessa useammin. 
 

9.9.2 Lääkehoito 
 
Asumispalveluyksikössä on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma, joka on laadittu THL:n ohjeiden 
mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelma on käytännön työväline asumispalveluyksikön lääkehoidon 
suunnitteluun, seurantaan ja hallintaan. Palveluntuottaja tarkastaa lääkehoitosuunnitelman vuo-
sittain ja päivittää sen tarvittaessa. 
 
Asukkaiden lääkehoidon suunnittelusta ja organisoinnista vastaavat asumispalveluyksikön johto, 
lääketieteellisestä toiminnasta vastaava lääkäri ja asumispalveluyksikön lääkehuollosta vastaava 
laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 
 
Palveluntuottaja vastaa, että lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä on tarvittava lääkehoidon 
osaaminen. Palveluntuottaja vastaa siitä, että asumispalveluyksikössä lääkehoitoon osallistuval-
le henkilöstölle on järjestetty riittävä lisäkoulutus ja että kirjalliset lääkehoitoluvat ovat voimassa. 
 
Asumispalveluyksikössä lääkkeet säilytetään lukollisessa lääkekaapissa, jossa asukkaan omat 
lääkkeet säilytetään erikseen. Sairaanhoitaja jakaa lääkkeet ja/tai palveluntuottaja käyttää an-
nosjakelua. Lääkehuollon lisäkoulutuksen saanut lähihoitaja voi toteuttaa lääkehuoltoa, kun hä-
nellä on tehtävän edellyttämän tiedot sekä kirjallinen lupa lääkehoidon toteuttamiseen. Lääke-
huoltoon sisältyy myös varautuminen asukkaan mahdolliseen huumelääkehoitoon. 
 
9.9.3 Saattohoito 
 
Saattohoidolla tarkoitetaan vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa silloin, kun parantavasta hoidosta on 
luovuttu, eikä taudin etenemistä pystytä hillitsemään ja kuolema on odotettavissa lähiviikkoina. 
Saattohoitoa on myös iäkkään ihmisen hyvä hoito silloin, kun terveys ja toimintakyky hiipuvat 
hiljalleen kohti elämän loppumista ilman äkkinäisiä käänteitä. 
 

- Asumispalveluyksikössä on kirjallinen toimintaohje saattohoidon toteuttamisesta. 
- Asukkaalle tulee antaa mahdollisuus ilmaista oma hoitotahto, joka käsittää asukkaan 

toivomukset omasta hoidostaan kuoleman lähestyessä. Hoitotahto kirjataan asukkaan 
asiakirjoihin ja se ohjaa henkilöstön toimintaa saattohoitovaiheessa. 

- Asukkaalle ja hänen omaisilleen tulee antaa riittävästi tietoa, jotta he voivat osallistua 
hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asumispalveluyksikössä asukasta hoitava lääkäri 
ratkaisee yhdessä asukkaan ja/tai hänen omaisensa ja muun hoitoryhmän kanssa, mil-
loin taudin tutkimisesta, aktiivihoidosta ja kuntouttavasta hoitotyöstä luovutaan ja keski-
tytään oireiden ja kipujen lievittämiseen. Päätös saattohoidosta kirjataan asukkaan 
asiakirjoihin. 

- Saattohoitovaiheessa olevalle asukkaalle järjestetään tarvittaessa yhden hengen huo-
ne. Asukkaan yksityisyys turvataan saattohoitotilanteessa. 

- Kivun ja muiden oireiden hoidosta huolehditaan riittävästi ja oikea-aikaisesti. Kuolevan 
vakaumusta kunnioitetaan ja hänen henkisestä hyvinvoinnistaan huolehditaan. Tarvit-
taessa hoitaja on läsnä kuolevan vierellä. Toteutunut saattohoito kirjataan asukkaan 
asiakirjoihin. 

- Omaiselle järjestetään tarvittaessa henkistä tukea, heitä rohkaistaan olemaan läsnä ja 
halutessaan osallistumaan kuolevan hoitoon. Omaisella on mahdollisuus yöpyä asu-
mispalveluyksikössä asukkaan kanssa samassa huoneessa tai sen välittömässä lähei-
syydessä. 

- Asumispalveluyksikössä on toimintaohjeet kuoleman toteamisesta. Ohje sisältää ku-
vauksen vainajan laittamisesta. Henkilöstö on perehdytetty ohjeisiin. 
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9.10 Asiakastietojen käsittely 
 
9.10.1 Dokumentointi 
 
Asiakirjamerkinnät tulee tehdä viivytyksettä. Tietojen muodostamisessa ja käsittelyssä tulee 
noudattaa huolellisuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Kirjattavien tietojen tulee olla käyttötarkoi-
tuksen kannalta tarpeellisia ja virheettömiä ja vain yleisesti hyväksyttyjä ja tunnettuja lyhenteitä 
saa käyttää. Kaikki hoidon/palvelun kannalta tarpeelliset tiedot kirjataan asiakirjoihin, vaikka 
asukas kieltäisikin niiden merkitsemisen. 

 
Jokaisesta asukkaasta on pidettävä jatkuvaan muotoon laadittua aikajärjestyksessä etenevää 
asukaskertomusta. Kaikki palvelun kannalta tarpeelliset palvelutapahtumat on kirjattava. Asiakir-
joja tai sen osia ei saa kirjoittaa uudelleen. Merkinnät korjataan tarvittaessa niin, että alkuperäi-
nen merkintä on jälkikäteen todennettavissa. Asiakirjamerkinnöissä tulee näkyä kirjoittajan nimi 
ja asema. Harjoittelujaksolla olevien opiskelijoiden kirjaamisesta on asumispalveluyksikössä 
erilliset ohjeet. 
 
Asiakirjamerkinnät laaditaan suomeksi. Työyksiköissä, jotka palvelevat vain ruotsinkielisiä asuk-
kaita ja joiden koko henkilöstö on ruotsinkielentaitoista, asiakirjat voidaan laatia myös ruotsiksi. 
 
Ajantasaiset merkinnät takaavat asukkaan hoidon turvallisuuden. Tietojen kirjaaminen ajantasai-
sina vaikuttaa myös henkilöstön oikeudelliseen turvaan ja työturvallisuuteen. Asiakirjamerkinnöil-
lä on tärkeä tehtävä työntekijän ja asukkaan oikeusturvan toteutumisessa kun käsitellään esi-
merkiksi muistutuksia, kanteluita, potilasvahinkoasioita tai asiakasmaksuihin kohdistuvia vaati-
muksia. 
 
9.10.2 Tietosuoja 
 
Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asumispalveluyksikössä asiakas- 
ja potilastietoja käsittelevät työntekijät palvelusuhteen laadusta riippumatta sekä opiskelijat sitou-
tuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät ja opiskeli-
jat eivät luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille ja että sitoumus on voi-
massa senkin jälkeen, kun he eivät ole tuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa. 
 
Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asukkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henki-
löt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapito-
sitoumuksen. Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava lain sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista sekä henkilötieto-, arkisto- ja potilaslakien tai niiden perusteella 
annettujen määräysten säätämällä tavalla. Myös asiakirjojen hävittämisessä on noudatettava 
arkistolakia niin, että asiakirjojen tietosuoja on varmistettu. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säily-
tykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietola-
kia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita. Palve-
luntuottajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava ja laadittu henki-
lötietolain mukainen rekisteri/tietosuojaseloste. 
 
Palveluntuottaja ja tilaaja sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asukkaista ja tehtävä-
alueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Henkilötieto-
lain tarkoittaman asiakasrekisterin pitäjänä toimii tilaaja. 
 
9.10.3 Arkistointi ja asukaspapereiden palautus Espoon kaupungille 
 
Palveluntuottajan tulee laatia kirjallinen arkistointisuunnitelma. Viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 5.2 § perusteella toimeksiantosuhteessa syntyneet asiakirjat ovat viran-
omaisen asiakirjoja. 
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Asukkaan hoitosuhteen päättyessä asiakirjat toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon. Espoon 
asumispalveluiden kilpailutuksessa hyväksyt hoivakodit toimittavat asiakirjat määräajoin erillisen 
arkistointiohjeen mukaisesti. 
 
 
 

10 PALVELUSETELIASIAKKAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
 
 

Asukkaat ovat julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat 

henkilöt. Jos asukas käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluja, hän maksaa ne itse. 

 
Mikäli hoivayksikkö ei sijaitse Espoossa ja Espoon terveyspalveluiden käyttö on asukkaalle koh-
tuuttoman hankalaa, palveluntuottajan tulee avustaa asukasta/asukkaan omaista vaihtamaan 
asukkaan terveysasemaan. Vaihto tapahtuu täyttämällä ilmoitus perusterveydenhuollosta vas-
taavan kunnan vaihtamisesta kahtena kappaleena ja viemällä allekirjoitettu ilmoitus sekä nykyi-
selle terveysasemalle että valitulle uudelle terveysasemalle. Jos ilmoitukset lähetetään postitse, 
uuden terveysaseman palveluja voi ryhtyä käyttämään 4 viikon kuluttua postituspäivästä. 
 
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Terveysasemat/Terveysaseman_vaihtaminen 

http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Terveysasemat/Terveysaseman_vaihtaminen


    
 
 
 

 

  
 
KESKEISIMMÄT TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET 
 

• Arkistolaki (1994/831) linkki 

• Elintarvikelaki (2006/23) linkki ja (1137/2008) linkki 

• Henkilötietolaki (1999/523) linkki 

• Jätelaki (2011/646) linkki 

• Kansanterveyslaki (1972/66) linkki ja –asetus (1992/802) linkki 

• Kielilaki (2003/423) linkki 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön julkaisuja 2013:11 linkki 

• Laki (1994/559) linkki ja asetus (1994/564)  linkki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

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

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

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) linkki 

• Laki sosiaalihuollon asiakirjoista (2015/245) linkki 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159) linkki 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) linkki 

• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (2015/817) linkki 

• Laki sosiaalihuollon asiakirjoista (254 /2015) linkki 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (2000/812) linkki 

• Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 2016/292 linkki 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 
(2003/1309) linkki 

• Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (2010/629) linkki 

• Mielenterveyslaki (14.12.1990/1116) linkki 

• Pelastuslaki (2011/379) linkki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (2011/407) linkki 

• Potilasvahinkolaki (1986/585) linkki 

• Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010) linkki 

• Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta 802/2001 linkki 

• Sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositus (2006). Opas kunnille ja kuntayhtymille. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja linkki 

• Valviran määräys 1/2014 yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvon-
tasuunnitelmasta. linkki 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytän-
töönpanosta laadittavasta suunnitelmasta linkki 

• 341/2011 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) linkki 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 
(2003/1194) linkki 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista 1053/2011 linkki 

• Sosiaalihuoltolaki (2014/1301) linkki 

• Sosiaalihuoltolaki (1972/710) linkki ja -asetus (1992/802) linkki 

• Suomalaiset ravitsemussuositukset. Valtion ravistemusneuvottelukunta 2014 

• Suomen perustuslaki (1999/731) linkki 

• Terveydenhuoltolaki (2010/1320) linkki 

• Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 
(2016). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. linkki 

• Työaikalaki (1996/605) linkki 

• Työsopimuslaki (2001/55) linkki 

• Työterveyshuoltolaki (2001/922) linkki 

• Työturvallisuuslaki (2002/738) linkki 

• Vuosilomalaki (2005/162) linkki 

• Yhdenvertaisuuslaki (2014/1325) linkki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20081137
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646#Pid201840
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920802
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160292
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031309
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010802
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/73404
https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-8803.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031194
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111053
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830607
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L1P5
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050162
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325


    
 
 
 

 

  
 

SOPIMUSMALLI HOIVA-ASUMISEN PALVELUISTA PALVELUSETELILLÄ 
 
Tällä sopimuksella palveluntuottaja ja asukas sopivat palveluntuottajan asukkaalle tuottamista 
hoiva-asumiseen liittyvistä palveluista ja lisäpalveluista. 
 
SOPIJAOSAPUOLET  
 
1. Palveluntuottaja _______________________________________________________ 
Y-tunnus _______________________________________________________________ 
Osoitetiedot ____________________________________________________________ 
Puhelintiedot, sähköposti __________________________________________________ 
Yhteyshenkilö ___________________________________________________________ 
 
2. Asukas _______________________________________________________________ 
Henkilötunnus ___________________________________________________________ 
Osoitetiedot _____________________________________________________________ 
Puhelintiedot, sähköposti ___________________________________________________ 
 
Asukkaan edunvalvoja/asioiden hoitaja  
Nimi __________________________________________________________________ 
Osoitetiedot ____________________________________________________________ 
Puhelintiedot, sähköposti __________________________________________________ 
 
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 
alkamispäivämäärä _________________ voimassaoloaika ______________________ 
 
SOPIMUKSEN TARKOITUS 
 
Palveluntuottajan perimä kuukausihinta hoiva-asumispalvelusta muodostuu vuokrasta, ate-
riamaksusta ja palvelumaksusta. Maksut ovat kiinteitä, eikä niitä voi muuttaa asukkaan palvelu-
tarpeen muuttuessa esim. asukkaan avuntarpeen kasvaessa. 
Asukas voi omalla kustannuksellaan hankkia palveluntuottajalta sellaisia lisäpalveluja, jotka eivät 
kuulu palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin. 
 
Asukas ja palveluntuottaja tekevät erillisen vuokrasopimuksen, jossa sovitaan vuokran määrästä 
ja maksusta sekä siitä, mitä vuokra pitää sisällään. 
 
TUOTETTAVAT/ OSTETTAVAT PALVELUT JA PALVELUJEN HINTA 
- Hoiva-asuminen  

o kuukausihinta (palvelu- ja ateriamaksu)           __________________________ 
o asukkaan Espoon kaupungilta saama palveluseteli/kk  ___________________ 

- Asukkaalle hoiva-asumisesta maksettavaksi jäävä osuus 
o asukkaan omavastuuosuus/kk                                   _____________________ 

- Asukkaan ostamat lisäpalvelut 
o _______________________________________________________________ 
o _______________________________________________________________ 

 
o asukkaan ostamien lisäpalvelujen hinta/kk          __ ______________________ 

 
Asukkaan maksama osuus yhteensä/kk                        _________________________ 
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MAKSUEHDOT 
 
- Asukas saa palvelusetelin tämän sopimuksen mukaisten palvelujen ostoa varten.  Lisäksi 

hän maksaa omavastuuosuuden ja mahdolliset lisäpalvelut. 
- Maksuajan pituus on ____ vuorokautta. 
- Maksu suoritetaan kuukausittain kunkin kuun _____ päivään mennessä.  
 
HOITO-, PALVELU- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA  
 
Asukkaalle laaditaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä asukkaan ja palveluntuot-
tajan kanssa. Se tarkistetaan vähintään puolivuosittain ja aina asukkaan tilanteen muuttuessa. 
 
MUUT PALVELUN TUOTTAMISEN JA JÄRJESTÄMISEN EHDOT 
 
Sopimukseen tehtävät muutokset 
 
Asukas ja palveluntuottaja sopivat minkälaisia ehtoja noudatetaan palvelusopimusta muutetta-
essa kuitenkin noudattaen palveluntuottajaksi hyväksytyn hoiva-asumisen yleisiä ehtoja. 
- Palveluntuottajan on ilmoitettava asukkaalle vähintään kolme kuukautta ennen hintamuutos-

ten voimaantuloa. 
- Muiden sopimusehtojen muutoksista palveluntuottajan on ilmoitettava asukkaalle vähintään 

kolme kuukautta ennen sopimusehtojen muutoksen voimaantuloa. 
- Jos asukas ei hyväksy hintojen tai muiden sopimusehtojen muutosta, hänellä on oikeus irti-

sanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden/ irtisanomisajan kuluttua. 
- Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti/ todisteellisesti palveluntuottajalle. Jos palveluntuottaja 

ei ole saanut asukkaalta irtisanomisilmoitusta muutoksen voimaantulopäivään mennessä, 
katsotaan asukkaan hyväksyneen sopimusehtojen muutokset. 

 
Asukkaan tilapäinen poissaolo 
 
Asiakas sopii palveluntuottajan kanssa maksukäytännöistä ja laskutusperusteista tilapäisten 
poissaolojen ajalta. 
 
SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 
Asukas ja palveluntuottaja sopivat keskenään sopimusehdoista mikäli sopimus irtisanotaan tai 
sopimus päättyy. 
 
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Mikäli sopimusta koskevasta erimielisyydestä ei neuvotellen päästä ratkaisuun, ratkaistaan so-
pimuksesta aiheutuvat riitaisuudet asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. 
 
 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
Paikka, päiväys 
 
Allekirjoitukset: 
 
Palveluntuottaja           Asukas 

         Asukkaan edunvalvoja 
 

      


