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Säännöllisen kotihoidon palvelukuvaus (Liite 1; asiakasseteli) 

Asiakirjan kuvaus 

Tämä asiakirjapohja sisältää mallin maakuntakohtaisesta palvelukuvauksesta. Malli on osa laissa asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki, xx/2018) tarkoitettua 

asiakasseteliä. Asiakirjamallin tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslain mukaisten 

ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka tuottavat asiakassetelillä järjestettäviä palveluja.  

Asiakirjamalli on rajattu koskemaan vain säännöllistä kotihoitoa, johon sisältyy asiakkaan yksilöllisestä 

asiakassuunnitelmasta riippuen kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja läpileikkaavasti arkikuntoutusta. Tämän 

palvelukuvauksen kirjauksia on maakuntien harkinnan mukaan mahdollista hyödyntää myös mahdollisiin 

muihin asiakasseteleihin tai henkilökohtaisella budjetilla ostettaviin palvelukokonaisuuksiin liittyen. Lisäksi 

näihin palveluihin on mahdollista liittää erinäisiä tukipalveluja, jotka on suljettu pois tästä yksittäisestä 

asiakasseteliesimerkistä. 

Asiakirjamallin käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat hyödyntää asiakirjamallia työnsä tukena, 

lainsäädännön velvoitteet huomioiden. Asiakirjamallin on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön alainen 

Sote-palveluntuottajien sopimukset – työryhmä yhteistyössä eri alojen erityisasiantuntijoiden kanssa. 

Asiakirjaa valmistellut työryhmä on pyrkinyt huomioimaan lainsäädännön velvoitteet asiakirjan 

valmistelutyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö tai Sote-palveluntuottajien sopimukset -työryhmä ei vastaa 

asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, 

virheistä tai ongelmista.  

Tämä asiakirjamalli on osa laajempaa asiakirjamallikokonaisuutta, johon kuuluvat:  

1. Valinnanvapauslain 43 §:n mukainen hallintopäätöksen mallipäätös (maakuntakohtainen sovellus) 

2. Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli (tämä asiakirja, maakuntakohtainen sovellus) 

3. Palvelukuvausmalli (tämän asiakirjan liite 1, maakuntakohtainen sovellus)  

4. Korvaukset -liitemalli (tämän asiakirjan liite 2, maakuntakohtainen sovellus) 

5. Määritelmät -liitemalli (tämän asiakirjan liite 3, maakuntakohtainen sovellus) sekä 

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä tahansa maakunta voi halutessaan 

ottaa ne käyttöön hyvin pienin muutoksin. Niiltä osin kun maakunnan on tarve tarkentaa omia alueellisia 

käytäntöjään ja näistä nousevia vaatimuksia, asiakirjamalli viittaa palvelukuvaukseen (liite 1). 

Palvelukuvaukseen on sisällytetty tarkempaa palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista kuvausta sekä näistä 

esiin nousevia vaatimuksia. Lisäksi ehdoissa viitataan liitteeseen 2, korvaukset, jossa maakunta kuvaa 

yksityiskohtaisesti palveluntuottajalle maksettaviin korvauksiin liittyviä, maakohtaisia ehtoja. Liitteessä 

3, määritelmät on puolestaan avattu eri asiakirjamalleissa käytettyjä määritelmiä.  

Hallintopäätöksen ehtojen ja palvelukuvauksen välinen suhde on pyritty tekemään selkeäksi 

käyttämällä yhtenäistä otsikointia. Eri asiakirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevat 

ehdot. Esimerkiksi hallintopäätöksen ehdoissa on kuvattu palvelun saatavuuden osalta keskeisiä, 

yleisen tason ehtoja. Saman otsikon alla palvelukuvauksessa löytyy maakuntakohtaiset tarkennetut 

huomiot palvelujen saatavuuteen liittyvistä vaatimuksista maakunnan erityisolosuhteet huomioiden. 

Asiakirjamalleissa esimerkinomainen kuvaus tai viittaus maakunnan käytäntöihin on merkitty 

esimerkinomaisesti kursiivilla ja lihavoidulla tekstityypillä. Vähintään näiden kohtien osalta 

maakunnassa odotetaan käytävän priorisointikeskustelua maakunnan asukkaiden tarpeista, 

palveluverkosta ja julkisesti korvattavista palvelukokonaisuuksista. 

Yhtenäisen otsikoinnin vuoksi palvelukuvauksessa on kohtia, joissa on pelkästään otsikko eikä 

palvelukuvausta. Käytännössä tämä johtuu sitä, että kyseisen otsikon osalta ei malliasiakirjaa laadittaessa 

havaittu enää tarvetta täsmentäville ehdoille. Asiakirjamalleissa on pyritty välttämään liitteitä.  
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1 Tavoitteet 

Tämän palvelukuvauksen tavoitteena on kuvata asiakassetelillä järjestettäväksi palveluksi soveltuvan 

säännöllisen kotihoidon sisältöjä ja periaatteita palveluntuottajien velvoitteiden näkökulmasta. Kotihoidon 

palvelun keskeisin periaate on, että palvelu toteutetaan asiakkaan yksilöllisen asiakassuunnitelman 

mukaisesti tukemalla asiakkaan selviytymistä ja toimintaa omin kodin arjessa.  

Kotihoidon tarkoituksena on toimintakykyä tukevan työotteen ja hoidon toteutuksen avulla turvata kotona 

asuvien asiakkaiden tarvitsemat kuntoutumis-, hoito- ja hoivapalvelut maakunnan palvelulupauksen 

mukaisesti. Kotihoidon tavoitteena on kokonaisvaltainen asiakkaan voimavarojen tukeminen, niin että hän 

selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti ja kykenee asumaan omassa kodissaan 

mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on myös parantaa kotihoidon asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. 

Kotihoidon palvelut voidaan tuottaa maakunnan liikelaitoksen omana toimintana, ostopalveluna tai 
asiakassetelillä. Tämä palvelukuvausesimerkki on laadittu asiakassetelillä tuotetun kotihoidon laadun, 
turvallisuuden, saatavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden takaamiseksi. 

Palvelukuvaus pyrkii takaamaan, että maakunnan ja palveluntuottajan välinen dialogi vahvistuu, 
kotihoitoon liittyvä innovointi lisääntyy ja kotihoitoon liittyvä osaaminen kehittyy. 
 
Asiakassetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että  

- maakunnan liikelaitos on tehnyt kokonaisvaltaisen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnin, 
laatinut asiakassuunnitelman sekä tehnyt tarvittavat hallintopäätökset asiakassetelin 
myöntämiseksi.  

- asiakas on hyväksynyt asiakassetelin käytön ja osallistunut asiakassuunnitelman laatimiseen 
- asiakas tai hänen läheisensä ovat kyvykkäitä ottamaan vastuuta asiakassetelillä tuotetusta 

palvelusta  
- palveluntuottaja on maakunnan hyväksymä säännöllisen kotihoidon asiakassetelituottaja 

Asiakassuunnitelman tulee sisältää asiakkaan yksilölliset tavoitteet sekä kuvauksen palvelun sisällöstä, 
toteutuksesta (keskimäärin tarvittava aika ja tyypillinen ajankohta) ja arvioinnista.  

2 Palveluntuottajan yleiset ehdot  

 Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet ja niitä koskevat periaatteet  

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Palveluntuottajan velvollisuudet asiakkaan valintatilanteissa 

Palveluntuottajan on tallennettava tämän palveluja käyttävän asiakkaan tekemä palveluntuottajan valinta 

tiedonhallintapalveluun viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakkaan 

ilmoitus on tullut palveluntuottajan tietoon joko suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin.  

Mikäli asiakas haluaa tai joutuu vaihtamaan palveluntuottajaa, tämä muutos täytyy merkitä 

valtakunnalliseen tiedonhallintapalveluun palveluntuottajan toimesta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden 

vaihtaessa palveluntuottajaa, palveluntuottaja on velvollinen tekemään yhteistyötä maakunnan 

liikelaitoksen ja asiakkaan seuraavan palveluntuottajan kanssa muun muassa asiakassuunnitelman 

päivitykseen liittyen. Vastuu asiakkaasta ja asiakasta koskevat tiedot voivat siirtyä palveluntuottajien välillä 

aikaisintaan tiedonhallintapalvelun ilmoittaman päivämäärän mukaisesti siten kuin palveluntuottajien 

välillä ja maakunnan liikelaitoksen kanssa on sovittu. 

Jos palveluntuottajan asiakas siirtyy maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvaan laitoshoitoon (esim. 

vanhainkoti tai vuodeosasto) tai saa laitospalveluja yli kuukauden ajan, palveluntuottajan tulee varautua 

vastaanottamaan asiakkaansa takaisin kahden päivän sisällä laitoshoidon tai laitospalvelujen 

päättymispäivästä lähtien. Vastuu tämän palvelukuvauksen mukaisista palveluista siirtyy samalla takaisin 

asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle. Maakunnan liikelaitoksella tai muulla laitoshoitoa tai 

laitospalvelua tuottavalla palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kyseisen palvelun 

päättymisajankohdasta. Palveluntuottaja merkitsee asiakkaan tiedonhallintapalveluun, jos maakunta 

taikka laitoshoidon tai laitoshuollon antaja ei ole tehnyt merkintää. Palveluntuottaja edesauttaa tiedon ja 
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siirtymävaiheen sujuvaa etenemistä. Jos palveluntuottajan asiakas on alle kuukauden 

laitoshoidossa, niin palveluntuottajan vastuu asiakkaan kotihoidosta jatkuu katkeamatta. 

3 Palveluntuottajaa koskevat tarkennetut ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

4 Annettavaan palveluun liittyvät ehdot 

 Palveluntuottajan vastuulla olevat asiakkaat 

Tämän palvelukuvauksen mukaista kotihoitoa tuotetaan kaikille sitä säännöllisesti ja pitkäaikaisesti 

tarvitseville 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja perheille, joille maakunnan liikelaitos on myöntänyt 

säännöllisen kotihoidon asiakassetelin ja laatinut yksilöllisen asiakassuunnitelman. Hoidon, hoivan ja 

huolenpidon tarpeen tulee olla vähintään kerran viikossa ilmenevää. Palveluntuottaja toimii 

kuitenkin aina asiakassuunnitelman ja asiakassetelin määrittelemän ajan/resurssin puitteissa. 

Palveluntuottajan tulee tuottaa tämän palvelukuvauksen mukaista palvelua kaikille niille henkilöille, jotka 

ovat tiedonhallintapalvelun mukaan listattu palveluntuottajan vastuulla oleviksi kotihoidon 

asiakasseteliasiakkaiksi. Vastuun siirtymistä palveluntuottajalta toiselle on kuvattu tarkemmin tämän 

asiakirjan luvussa 2.2. Palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden kanssa voidaan sopia asiakkaiden ja 

maakunnan hyväksynnällä yhteisestä kotihoidon palvelusta esimerkiksi kotikäyntien sujuvuuden ja 

saatavuuden edistämiseksi.  

 Palvelujen sisältö 

4.2.1 Yleistä säännöllisen kotihoidon sisällöstä 

Säännöllinen kotihoito on kotiin annettava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen palvelu. Kotihoito sisältää 
sosiaalihuoltolain 20§ ja 21§:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9§:n kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja 
terveydenhuoltolain 25§:n tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysi-ikäisille henkilöille ja 
perheille. Palveluntuottaja vastaa asiakkaalle tai hänen perheelleen annettavasta terveyden- ja 
sairaanhoidosta sekä käytännön toimiin liittyvästä hoidosta ja avusta. Palvelukokonaisuus tulee toteuttaa 

moniammatillisesti asiakassetelin myöntämispäätökseen liitetyn yksilöllisen asiakassuunnitelman 

mukaisesti. Asiakassuunnitelman osalta on erityisen tärkeää huomioida asiakaskohtaiset tavoitteet ja 
edistää näiden toteutumista. Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään 
tämän palvelukuvauksen mukainen. Palveluntuottajan tulee huolehtia asiakassuunnitelman mukaisista 
palveluista vähintään saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin maakunnan liikelaitoksen kotihoito 
tuottaa säännöllisen kotihoidon palvelun. 
 
Kuntouttavan työtavan mukaisesti moniammatillisen tiimin tulee määrittää toimintatavat, joiden avulla 

asiakas selviytyy mahdollisimman itsenäisesti käytännön arjestaan. Asiakasta tulee henkisesti tukea ja 
kannustaa tekemään itse kotitoimia ja asiakkaan puolesta ei tehdä sitä mihin hänen omat voimavaransa 
riittävät. Asiakasta tulee kuunnella, aktivoida keskustelemaan sekä olla vuorovaikutuksessa tämän kanssa 
laaja-alaisesti. Palveluntuottajan tulee edistää ennakoivasti asiakkaidensa itsehoitoa ja osallisuutta oman 
sairautensa hoitoon ja seurantaan. Asiakkaille tulee tarpeen mukaan tehdä itsehoitosuunnitelmia ja –
ohjeita osana asiakassuunnitelmaa sekä kannustaa asiakkaita hyödyntämään käytössä olevia sähköisiä 

oirearvioita ja itsehoitotyökaluja. Tämän palvelukuvauksen osio 4.2.2 kuvaa toimia, joissa asiakasta 
voidaan tämän ajankohtaisten tarpeiden ja asiakassuunnitelman mukaisesti avustaa tai tukea. 
 

Asiakassetelillä annetun säännöllisen kotihoidon ensisijaiset palvelut ovat asiakkaan hoitoon ja 

huolenpitoon liittyvät palvelut. Asiakkaan läheisyydessä toimiviin muihin henkilöihin, eläimiin, esineisiin tai 

tiloihin kohdistuvat palvelut voivat sisältyä palveluun tilapäisesti, mikäli asiakassuunnitelmassa on näin 

määritetty tai asiakkaan tilanne sitä edellyttää. Palveluntuottajan tulisi kuitenkin huolehtia, että pääosa 

säännöllisen kotihoidon henkilöstön työpanoksesta kohdistuu suoraan asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon. 

Mikäli asiakas tarvitsee säännöllisen kotihoidon palvelujen lisäksi muita palveluja, palveluntuottajan tulee 

ottaa välittömästi yhteyttä maakunnan liikelaitoksen yhteyshenkilöön näistä tarpeista. 

Lähtökohtana säännöllisen kotihoidon asiakassetelillä järjestettävälle palvelulle on, että asiakkaan hoito ja 

huolenpito vaativat sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Säännöllisen kotihoidon 

palveluun voi sisältyä palvelua, joka ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön 



MALLIASIAKIRJAN LUONNOS 

6 
 

osaamista, mikäli asiakassuunnitelmassa on näin määritetty tai asiakkaan tilanne sitä edellyttää. 

Palveluntuottajan tulisi kuitenkin huolehtia, että säännöllisen kotihoidon asiakassetelin käyttö kohdistuu 

pääasiassa koulutetun henkilöstön työpanosta vaativiin palveluihin. Mikäli asiakas tarvitsee 

ammattihenkilöstöä edellyttävien palvelujen lisäksi jotain muuta palvelua, palveluntuottajan tulee olla 

aktiivisesti yhteydessä maakunnan yhteyshenkilön kanssa näistä tarpeista. Palveluntuottaja on vastuussa 

asiakkaan kotona tapahtuvista palveluista ellei asiakassuunnitelmaan ole toisin kirjattu tai maakunnan 

kanssa ole toisin sovittu.  

Mikäli palveluntuottaja havaitsee, ettei tämä vastannut kaikkiin asiakkaan välittömiin tarpeisiin tai jokin 

asia jäi tekemättä (esim. koska asiakas ei avaa ovea), palveluntuottajan on ryhdyttävä tilanteen 

edellyttämiin toimenpiteisiin välittömästi. Tarvittaessa palveluntuottajan tulee tehdä yhteistyötä 

esimerkiksi talonyhtiön, omaisten, asiakkaan valitseman sote-keskuksen ja maakunnan liikelaitoksen 

kanssa.  

Palvelun turvallisuuden ja vaikuttavuuden kannalta tarpeettomia tai päällekkäisiä hoitoja, tutkimuksia, 

suunnitelmia, lähetteitä, hoitoja ja palveluja sekä ylimääräisiä asiakaskäyntejä tulee välttää. Tarvitessaan 

sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa asiakkaan tulee pääsääntöisesti saada molemmat palvelut samalla 

asiakaskäynnillä. Valittujen hoitomuotojen ja toimintatapojen tulee vähentää tarvittavien säännöllisen 

kotihoidon hoitokertojen määrää. Mikäli asiakas tarvitsee hoidon lisäksi muuta palvelua esimerkiksi 

yksinäisyyteen liittyvistä tarpeista johtuen, palveluntuottajan tulee ilmoittaa näistä tarpeista viipymättä 

maakunnan liikelaitokselle. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan tarpeen ja maakunnan ohjeiden mukaisesti 

asiakkaiden ohjaamisesta maakunnan liikelaitoksen keskitettyjen palvelujen piiriin sekä palvelutarpeen 

arviointiin. Palveluntuottajan vastuulla on asiakkaan mahdollisen jatkohoidon toteuttaminen maakunnan 

yhteisten ohjeiden ja päätösten mukaisesti siltä osin kuin kyse on säännöllisen kotihoidon palveluista.  

4.2.2 Esimerkkejä säännöllisen kotihoidon menetelmistä 

Palveluntuottajan tulee toteuttaa asiakkaan säännöllinen kotihoito asiakassuunnitelman mukaisesti siten, 
että asiakkaan puolesta ei tehdä sitä mihin hänen omat voimavaransa riittävät. Tässä osioissa on kuvattu 

esimerkkejä asiakkaan toimista omassa kodissaan, joissa hän saattaa yksilöllisestä ja ajankohtaisesta 
tilanteestaan riippuen tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön apua, tukea tai 
kannustusta. Asiakasta tuetaan näissä toimissa tarpeen mukaan ja huomioiden asiakkaan kanssa asetetut 
tavoitteet arjessa toimimiseksi. Esimerkiksi mikäli asiakas tarvitsee tukea lääkehuollossa, hänet ohjataan 

apteekkiasioinnissa käyttämään ensisijaisesti apteekin koneellista annosjakelua tai dosettijakelua sekä 
suoriutumaan lääkehoidostaan itsenäisesti. 
 

Oheinen lista on sisällytetty tähän palvelukuvaukseen vain esimerkkeinä asioista, joissa asiakas saattaa 
tarvita säännöllisen kotihoidon tukea. Palveluntuottajan tulee asiakasseteliin sisältyvän ajan puitteissa 
ilman erilliskorvausta tukea asiakasta alla mainituissa tehtävissä ja muissa niihin liittyvissä tehtävissä, 
mikäli asiakkaan tilanne sitä edellyttää myös ilman, että näistä olisi erillismainintaa asiakassuunnitelmassa. 
Mikäli näistä ei ole merkintöjä asiakassuunnitelmassa, tarpeiden tulisi olla satunnaisia, tilapäisiä tai 
määräaikaisia. Mikäli tarpeet ovat pysyviä, palveluntuottajan tulee ottaa välittömästi yhteyttä maakunnan 
liikelaitokseen asiakassuunnitelman päivittämiseksi. Asiakkaan asiakassuunnitelmaan voi olla kirjattuna 

muitakin tavoitteita, tarpeita tai menetelmiä kuin tässä on esimerkinomaisesti listattu.  
 
Henkilökohtainen hygienia 

• Aamuin illoin peseytyminen ja suuhygienia 

• Ihon rasvaaminen ja tarkkailu (mm. kuivuus, haavaumat, punoitukset, ihottumat, 

hiertymät) 

• Kynsien leikkaaminen 

• Suihkupeseytyminen asiakkaan tarpeen mukaisesti 

• Wc:ssä käyminen (vaihtoehtoisesti vaippojen vaihtaminen, katetripussin tyhjentäminen, 

alusastialla tai virtsapulloon virtsaaminen) 

• Kuulolaitteen huolto ja paikalleen asennus 

• Silmäproteesin puhdistus 

• Pukeutuminen ja riisuuntuminen (ml. tukisukat) 

• Hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo 

Ravitsemus 

• Aamu-, ilta- tai välipalojen valmistus 
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• Lounaan ja päivällisen lämmitys tai ruokailu mieluisassa ruokapaikassa 

• Syöminen ja juominen 

• Tuoreiden peruselintarvikkeiden hankinta, esim. kauppatilauksen tai ateriapalvelun 

tilaus 

• Nesteytyksen tarkkailu (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet) 

• Ruoan menekin, painon, ravitsemustilan ja nesteytyksen seuranta, sekä mahdollisiin 

ravitsemusongelmiin puuttuminen 

• Terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioihin liittyvien valintojen tekeminen  

Kodin hoito 

• Ylläpitosiivous, ml. tavaroiden laittaminen paikoilleen, suurempien roskien lattialta ja 

pinnoilta poistaminen, ruokailu- ja keittiötasojen siistiminen, tiskaus, wc:n pesu sekä 

roskien ulos vienti tarvittaessa päivittäin 

• Vuoteen kunnostaminen sekä vuodevaatteiden tuulettaminen ja vaihtaminen vähintään 

kahden viikon välein 

• Pyykkien laittaminen pesukoneeseen ja kuivumaan ripustaminen tai pesulaan 

toimittaminen 

Asiakkaan arkiliikunta 

• Ulkoilu 
• Erilaisten voimistelu- ja lihaskuntoliikkeiden tekeminen 

Lääkehoito  

• Lääkkeiden ottaminen: tabletit, insuliini, lääkeinjektiot, lääkelaastarit, silmä- ja 

korvatipat, emätin- ja peräpuikot, ulostuslääkkeet 

• Lääkkeiden jakaminen dosettiin, jos ei jostain syystä ole annosjakelun piirissä 

• Lääkehappihoito 

• Lääkkeiden vaikutusten ja mahdollisten sivuoireiden (haittavaikutusten) seuraaminen ja 

tiedottaminen lääkärille 

• Reseptien uusiminen 

• Apteekissa asiointipalvelun tai annospussijakelun tilaaminen  

Mittaukset ja seuranta 

• Verensokerin ja verenpaineen mittaaminen ja seuranta 

• Veri- ja virtsanäytteiden ottaminen sekä laboratorioon toimittaminen 

• Erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden sekä kehon toimintojen tarkkailu (esim. 

kaatuminen, huimaus, hengitys, sekavuus, muisti, virtsaneritys, vatsan toiminta, 

turvotus, kipu, paino, mieliala) 

• Aistitoimintojen seuranta (esim. kuulo, näkö, tunto) 

• Puuttuminen mahdollisiin elintapaongelmiin ja riskikäyttäytymiseen, esim. alkoholin 

riskikäyttö, tupakointi, ylipaino  

Erikoishoidot [voi edellyttää keskimääräistä laajempaa säännöllisen kotihoidon asiakasseteliä] 

• Haavan hoito 

• Letkuravitsemus 

• Happirikastimen toiminnan seuranta 

• Katetrointi 

• Hakasten/ompeleiden poistaminen 

• Dreeninen hoito kuten pleuradreenin 

• Rokotuksista huolehtiminen  

Yöaikainen toiminta [voi edellyttää keskimääräistä laajempaa säännöllisen kotihoidon asiakasseteliä] 

• Wc:ssä käynti, vaipanvaihto, katetrointi  

• Asennon vaihtaminen 

• Lääkityksen ottaminen 

• Pinnallisen haavahoito 

• Voinnin seuranta  
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Asiakkaan muut arjen toimet [voi edellyttää keskimääräistä laajempaa säännöllisen kotihoidon 

asiakasseteliä tai ohjausta maakunnan liikelaitoksen asiakas- ja palveluohjaukseen] 

 

• Kalenterin ja postin hallinta, esim. ajanvaraukset lääkäriin, laboratoriokokeisiin, 

jalkahoitoon, parturiin, hierojalle 

• Kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan hakeutuminen, esim. liikuntaryhmä, ulkoilu, 

vertaisohjattu päiväryhmätoiminta, vapaa-ehtoisten vetämä viriketoiminta, kädentaito- 

ja kulttuuriharrastukset 

• Tarvittavien etuuksien ja palvelujen hankkiminen yhdessä asioidenhoitajan kanssa, 

esim. eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, kuljetuspalvelut, toimeentulotuki, asunnon 

muutostyöt, apuvälineet, turvateknologia (esim. turvapuhelin, turvaliesi, 

automaattisesti katkeavat sähkölaitteet), kuntoutus 

• Raha-asioiden hoitaminen suoraveloituksella ym. ja tarvittaessa edunvalvojan 

hankkiminen 

4.2.3 Palvelut, jotka eivät kuulu asiakassetelillä järjestettävään kotihoitoon 

Palveluntuottajan tulee kohdistaa säännöllisen kotihoidon asiakassetelillä annetun sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaaminen ensisijaisesti asiakassuunnitelman mukaisiin palveluihin, 

jotka kohdistuvat suoraan asiakkaan hoitoon ja jotka edellyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön osaamista. Seuraavat palvelut ovat esimerkkejä palveluista, jotka eivät ole 
palveluntuottajan vastuulla ellei niistä ole erillistä mainintaa asiakassuunnitelmassa: Muun kuin 
kotihoidon henkilöstön tarjoama ateriapalvelu, suursiivous, pesulapalvelu, saunotus, saattaja-, 
asiointi- ja avustajapalvelut, työ- ja päivätoiminta, lemmikkieläinten hoito, 
turvapuhelinpalvelut, hyvinvointiteknologia, apuvälineet, asunnon muutostyöt, lääkäri- ja 

diagnostiikkapalvelut ja liikkumista tukevat palvelut. Kotihoidon henkilöstön tulee kuitenkin tehdä 
soveltuvin osin yhteistyötä näitä palveluja tarjoavien tahojen kanssa asiakassuunnitelmaan kirjatulla 
tavalla tai tilapäisissä tilanteissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
 
Palveluntuottajan tulee viivytyksettä ilmoittaa maakunnan yhteyshenkilölle, mikäli asiakas tarvitsee näitä 
palveluja, mutta niitä ei ole asiakassuunnitelmassa mainittu. Maakunnan liikelaitos voi päättää näiden 
palvelujen lisäämisestä säännöllisen kotihoidon asiakassetelin piiriin ilmoittamalla tästä palveluntuottajille 

vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaan astumista. 
 

4.2.4 Palvelujen toteuttaminen 

Tämän palvelukuvauksen mukaiset palvelut voidaan toteuttaa asiakkaiden tarpeista riippuen 

kotikäynneillä, etäyhteyksillä tai muulla soveltuvalla tavalla. Etäyhteyksillä tarkoitetaan puhelimen, 

älypuhelimen, videon, web-yhteyden, sähköpostin tai muun vastaavan etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa 

yhteyttä. Sähköisiä etäpalveluja tällä hetkellä ovat esimerkiksi tekstiviestipalvelu, chat-palvelu ja 

videovälitteiset palvelut. Asiakkaan etäpalvelujen toteuttamista varten tarvitsemien laitteiden 

ja tietojärjestelmien hankkiminen ei ole palveluntuottajan vastuulla. Asiakaspalveluprosessia 

suunnitellessa, kuvatessa ja toteuttaessa tulee huomioida eri palvelukanavien välityksellä toteutettujen 

palvelujen sujuvuus, asiakaslähtöisyys sekä saatavuus ja saavutettavuus. Asiakaspalvelu on toteutettava 

asiakkaan asiakassuunnitelmassa kuvatulla tavalla sekä lakisääteisten ja maakunnan edellyttämien 

määräaikojen ja ehtojen puitteissa. Asiakassetelillä tuotettavan palvelun korvaukset voivat riippua 

palvelukanavasta. 

4.2.5 Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma 

Palveluntuottajan tulee arvioida asiakkaidensa tilannetta, toimintakykyä ja niissä tapahtuvia muutoksia. 

Mikäli palveluntuottaja havaitsee asiakassuunnitelman päivitystarpeita, tämän tulee ilmoittaa näistä 

viivytyksettä maakunnan liikelaitoksen yhteyshenkilölle.   

Palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelman laatimiseen 

sekä tämän palvelukuvauksen mukaisen palvelun tulosten arviointiin maakunnan liikelaitoksen 

määrittämällä tavalla (esim. palveluntuottaja tuntee asiakkaan paremmin kuin maakunnan liikelaitoksessa 

työskentelevä omatyöntekijä) ja asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla.  
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4.2.6 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen 

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta palvelujen suunnittelussa, 
toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä maakunnan päättämällä tavalla. Vastuuväestön 
vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä sähköisiä ratkaisuja ja yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. 

Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta 
toiminnassaan vähintään maakunnan päättämän menettelytavan mukaisesti esimerkiksi seuraavasti:  
 

a) Suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa; 

b) Järjestämällä säännöllisesti asiakasraadin asiakkailleen; 

c) Järjestämällä kokemustoimintaa ja kehittäjäasiakastoimintaa; tai 

d) Järjestämällä henkilöstölle osallisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutusta. 

 
Palveluntuottajan on tarjottava kaikille asiakkailleen fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti 
saavutettava mahdollisuus antaa asiakaspalautetta hyödyntämällä esimerkiksi kommunikaatioapuvälineitä 
ja tulkkipalveluja. Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti mahdollisuus asiakaspalautteen 
antamiseen myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. Palveluntuottajan tulee 

oman asiakaspalauteseurannan lisäksi mahdollistaa myös maakunnan toteuttama asiakaspalautteen 
kerääminen. 

Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä erityisesti asiakaspalautteeseen ja -

tyytyväisyyteen liittyviä raportointivelvoitteita on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 9.5. Maakunta ja 

palveluntuottaja käsittelevät palveluntuottajan palveluista saamansa palautteen kolmesti vuodessa 

alueellisissa seuranta- ja kehittämisryhmissä. 

 Palvelujen yhteensovittaminen 

Palvelujen yhteensovittaminen on toteutettava asiakassuunnitelman mukaisesti siten, että se turvaa 
asiakaskeskeisen integraation sekä sujuvat ja ehjät hoito- ja palvelukokonaisuudet. Palveluntuottajan 
odotetaan asiakasseteliin sisältyvän ajan puitteissa tekevän yhteistyötä ja ohjaavan asiakasta maakunnan 

ohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa maakunnan liikelaitoksen keskitettyihin 
palveluihin, kuntien toimintaan (esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalvelut, koulutoimi, nuorisotoimi, 
kasvupalvelut, ohjaamo-toimintamalli) sekä kolmannen ja neljännen sektorin palveluihin (esimerkiksi 
vertaistuki) sekä tarvittaessa ohjattava asiakas maakunnan liikelaitoksen asiakas- ja palveluohjaukseen. 

Asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti yhteistyötä on tarvittaessa tehtävä eri sisältöisten sekä eri 
järjestämistavalla toteutettujen palvelujen (mukaan lukien henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä 
annetut palvelut) osalta. Yhteistyöhön ja ohjaukseen sisältyy asianmukaiset kirjaamiskäytännöt, 

säännösten mukaiset tietoluovutukset ja asiakkaan tarpeista viestiminen.  
 
Kotihoidon henkilöstön edellytetään toimivan sujuvasti osana moniammatillista kotihoidon tiimiä sekä 

tekevän aktiivista yhteistyötä omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen 

kanssa asiakasseteliin sisältyvän ajan puitteissa (mm. henkilökohtaiset avustajat, edunvalvojat). 

Asiakkaan ja läheisten tarpeista riippuen, palveluntuottajan tulee myös tukea ja informoida läheisiä. 

Kotihoidon tiimin tulee konsultoida eri ammattiryhmiä ja asiantuntijoita ongelmatilanteissa sekä tehdä 

tiivistä yhteistyötä asiakkaan hoidosta vastaavan lääkärin ja erityistyöntekijöiden kanssa. 

Eri toimijoiden väliset yhteisneuvottelut, asiakassuunnitelman päivityskokoukset, jatkohoidon 
suunnittelemiseksi tarvittavat palaverit ja osallistuminen tavanomaiseen verkostotyöhön sisältyy 
palveluun, mikäli asiakkaan asia sitä vaatii. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii yhteistyöpalaveria, 
palveluntuottajan tulee ilmoittaa tästä tarpeesta maakunnan liikelaitokseen. Maakunnan liikelaitoksella on 

tällöin päävastuu yhteistyöpalaverien koolle kutsumisesta ellei palveluntuottajan kanssa ole selkeästi toisin 
sovittu. Kukin yhteistyöpalavereihin osallistuva taho vastaa omista matkakustannuksistaan. 

 
Asiakkaiden tarpeista tai ongelmista ilmoittamiseen liittyvät prosessit on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 
2.1. 
 

 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö 

Palveluntuottajalla on oltava toiminnan luonteeseen ja tässä palvelukuvauksessa jäljempänä määritettyihin 
laatuvaatimuksiin nähden riittävä määrä soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen omaavaa henkilöstöä koko 
asiakassetelin voimassaolon ajan, jotta palvelujen asianmukainen tuotanto ja jatkuvuus voidaan turvata. 
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Henkilöstöresurssit (koulutus, kokemus, kielitaito, erityisosaaminen ym.) on kuvattu niissä asiakirjoissa, 

jotka palveluntuottaja toimittaa maakunnalle ilmoittautuessaan asiakassetelituottajaksi. Yksi näistä 

asiakirjoista on palveluntuottajan omavalvontasuunnitelma. Palveluntuottajan on huolehdittava, että 
henkilökunnan vastuut, valtuudet (tehtävänkuvat) ja työnjako on määritelty kirjallisesti. Palveluntuottaja 
vastaa henkilöstönsä pätevyydestä, perehdytyksestä ja riittävästä ammattitaidosta siten, että 
henkilökunnan osaamisvaatimukset täyttyvät myös sijaisjärjestelyiden ja vuokratyövoiman osalta. 
Henkilöstön vaihtuminen ei saa heikentää palvelun laatua.  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan on oltava valvontaviranomaisen rekisteriin merkittyjä 
laillistettuja, luvansaanneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä sen mukaan kuin laki edellyttää. Kun 
palveluntuottaja palkkaa ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot 
valvontaviranomaisen ylläpitämästä rekisteristä. Myös muun henkilökunnan on täytettävä kyseiset 
velvoitteet siten kuin laki edellyttää. 
 

Palveluntuottajan on varmistettava, että jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakasseteliasiakkaalle on 
nimetty hoidosta vastaava lääkäri. Maakunnan toimintatavoista riippuen tämä lääkäri voi olla 
palveluntuottajan, asiakkaan valitseman sosiaali- ja terveyskeskuksen tai maakunnan 
liikelaitoksen palveluksessa. Palveluntuottajan vastuulla on varmistaa, että hoidosta vastaava lääkäri 

on tietoinen asiakkaan tilanteesta ja osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan säännöllisen kotihoidon 
suunnitteluun, seurantaan ja toteutukseen osana kotihoidon tiimiä. Asiakkaan kotihoidosta vastaava lääkäri 
voi valtuuttaa valvonnassaan osan tehtävistä toteutettavaksi muun terveydenhuollon ammattihenkilön 

toimesta. Maakunta voi lisäksi valtuuttaa kotihoidon tiimin jäseniä toimimaan kotihoidon erityistehtävissä 
esimerkiksi näiden saatua maakunnan järjestämän erityiskoulutuksen. 
 
Tarkoituksenmukaista työn- ja tehtävien jakoa eri henkilöstöryhmien välillä voidaan käyttää. Tällöin 
palveluntuottaja vastaa siitä, että tehtävänjako on säädösten ja henkilöstön osaamisen mukainen. Osa 
sairaanhoidollisista tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan pätevyyttä, vaan 
tehtävät voi tietyillä edellytyksillä hoitaa lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö, jolla 

asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen kyseisten tehtävien hoitamiseen. Asiakkaalle luokse tehtävän 
ensimmäisen (koskee myös sairaalasta kotiutuvia) kotihoidon käynnin sekä asiakkaalle ensimmäistä kertaa 
tehtävän sairaanhoidollisen toimenpiteen suorittaa ensisijaisesti sairaanhoitajan pätevyyden omaava 
henkilö. Palveluntuottajan tulee tämän jälkeen varmistaa, että asiakkaan hoitoon osallistuva tiimi saa 
sairaanhoitajalta riittävän perehdytyksen ja ohjauksen tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseen. 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja kouluttamatonta henkilöstöä voidaan hyödyntää tilapäisesti 

hoitohenkilökunnan sijaisen tehtävissä tai avustavissa tehtävissä siten kuin asetuksessa terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä sekä laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi määritetään.  
 
Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä lääkehoidon osaamisesta ja asianmukaisista luvista Turvallinen 
lääkehoito -oppaan (THL 2015:14) ja lääkehoitosuunnitelmansa mukaisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon 
ammatillista koulutusta vailla oleva henkilöstö voi osallistua lääkehoitoon antamalla valmiiksi jaettuja 

lääkkeitä, arvioimalla potilaan tilanteessa tapahtuvia muutoksia ja raportoimalla niistä terveydenhuollon 
ammattihenkilöille.  
 
Palveluntuottajan on nimettävä jokaisen yksittäisen toimintayksikkönsä vastuuhenkilö. Nimetyt 

vastuuhenkilöt vastaavat tämän palvelukuvauksen mukaisista palveluista. Vastuuhenkilön tulee 

työskennellä toimintayksikössään päätoimisesti, jotta hän on riittävästi tavoitettavissa ja tietoinen 

toimintayksikkönsä toiminnasta. Vastuuhenkilöllä on oltava toiminnan edellyttämä, asianmukainen 

koulutus, kokemus ja ammattitaito. Kuitenkin vastuuhenkilöllä on vähintään soveltuva 

korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto ja vähintään vuoden työkokemus johtotehtävistä, 

mikäli yksikössä on kolme työntekijää tai enemmän.  

Palveluntuottajan on huolehdittava, että lakisääteiset roolit kuten tietosuojavastaava, rekisterinpidosta 
vastaava henkilö, työsuojelupäällikkö sekä soveltuvin osin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

säädetyn lain mukainen vastuuhenkilö on nimetty. 
 
Palveluntuottajan on viivytyksettä ja veloituksetta vaihdettava palvelun tuottamiseen osallistuva henkilö, 
jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai joka ei muutoin ole sopiva kyseiseen tehtävään. Nämä tilanteet voivat 
ilmetä palveluntuottajan omavalvonnassa, maakunnan valvonnassa tai muulla tavoin. 
 
Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa maakuntaan hoitaessaan tämän 

palvelukuvauksen mukaisia tehtäviä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia 
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valtakunnallisia työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa myös kaikista 

työnantajavelvoitteista. 

 
Palveluntuottajalla on aina oman henkilöstönsä työnjohto- ja valvontavastuu. 
 
Palveluntuottaja voi maakunnan hyväksynnällä toteuttaa palveluja yhteistyössä muiden palveluntuottajien 
kanssa. Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa henkilöstöstä toiminnasta samassa laajuudessa ja 
samalla tavalla kuin omasta henkilöstöstään. 

 
Henkilöstörakenteen suunnittelussa ja rekrytoinnissa tulee huomioida maakuntastrategian ja 
palvelulupauksen mahdolliset tavoitteet sosiaaliseen työllistämiseen (osatyökykyiset, 
pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat yms.), syrjimättömyyteen ja henkilöstön 
monimuotoisuuteen (ikä, sukupuoli, kieli, etninen tai kansallinen alkuperä, uskonto tai 
vakaumus, toimintakyky, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen yms.) liittyen. 

 

 Palvelun kieli 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Palvelutoiminnan edellyttämät tilat, työvälineet ja tukipalvelut 

4.6.1 Toimintaympäristö 
Palveluntuottajan on edistettävä työsuojeluviranomaisen ohjeiden mukaisen, turvallisen ja työhyvinvointia 
edistävän toimintaympäristön rakentumista niin asiakkaan kotona kuin palveluntuottajan yhteisissä 
toimisto- ja taukotiloissa. Toimintaympäristöä tulisi pyrkiä kehittämään siten, että se olisi terveydellisiltä 

ja muilta olosuhteiltaan annettavalle hoidolle, huolenpidolle tai tutkimukselle asianmukainen ja turvallinen. 
 
Palveluntuottajan on noudatettava valtakunnallisia ja maakunnan hygieniaohjeita niiltä osin kuin niiden 
sisältöjä on asiakkaan kotiympäristössä mahdollista soveltaa.  
 
Mikäli toimintaympäristö ei täytä sille asetettuja vaatimuksia joko asiakkaan tai kotihoidon henkilöstön 

näkökulmasta, palveluntuottajan tulee asiakkaan kanssa sovitulla tavalla ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
kuten ohjata asiakasta maakunnan liikelaitokseen apuvälineiden sekä kodin muutostöiden tarpeen 
arvioimiseksi (esim. esteettömän kulun varmistamisessa ja turvapalvelujen hankkimisessa; ks. 4.2.). 

 

4.6.2 Toimintaan liittyvät hoitotarvikkeet, työvälineet, lääkkeet ja tukipalvelut 
Palveluntuottaja vastaa asiakassuunnitelman ja tämän palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon 
vaadittavasta laitteistosta, tarvikkeista, instrumenteista, ohjelmistosta, materiaalista ja hoitovälineistä, 
ellei toisin ole sovittu maakunnan ja palveluntuottajan välillä. Lääkehoito ja lääkehuolto tulee toteuttaa 
palveluntuottajan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen. Maakunnan toimintatavoista riippuen 
palveluun sisältyy myös maakunnassa maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden sekä asiakkaan 
tarvitsemien haavanhoito-, diabetes- ja avannetarvikkeiden sekä vaippojen ym. 
hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi ja tarvikkeiden asiakkaalle toimittamisesta huolehtiminen.  

 
Palveluntuottajalla on oltava terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista säädetyn lain mukainen 
seurantajärjestelmä palvelutuotannossa käytettävien laitteiden ja niiden käytön turvallisuuden 
varmistamiseksi. Laitteiston ja välineiden on oltava heti käytössä toiminnan alkaessa sekä niiden pitää olla 
riittävät ja asianmukaiset koko asiakkaan asiakassetelin voimassaolon ajan. Palveluntuottaja vastaa 
laitteistoon ja välineistöön liittyvästä kalibroinnista, korjauksesta, välinehuollosta ja uusinnasta maakunnan 
ja valmistajan ohjeiden mukaisesti, ellei maakunnan ja palveluntuottajan välisellä ole toisin sovittu. 

 
Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon liittyvistä hankinnoista ja 
palveluista, ellei maakunnan ja palveluntuottajan välisellä ole toisin sovittu. Palvelukuvauksen mukaiseen 
palvelutuotantoon liittyviä palveluja ovat muun muassa hankintapalvelut, rekrytointipalvelut, 
tietotekniikkapalvelut, henkilöstön työ- ja liinavaatehankinnat sekä pesulapalvelut. Palvelut pitää toteuttaa 
valmistajan ja maakunnan ohjeiden mukaisesti. 

 
Maakunta voi tarkastaa palveluntuottajan tai tämän alihankkijan laitteiston, välineistön ja toimintaan 
liittyvät palvelut ennalta ilmoittamatta ja ilman erillissyytä. 

 
Palveluntuottajan on maakunnan määrittämissä erityistilanteissa käytettävä valtakunnallisten 
palvelukeskusten ja maakunnan liikelaitoksen palveluja kuten asiakastietolaissa tarkoitettuja 
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valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja siten, kuin lainsäädäntö edellyttää, maakuntastrategia linjaa tai 

kuten maakunnan kanssa on erikseen sovittu.  

Tässä palvelukuvauksen osiossa kuvatusta vastuunjaosta voidaan poiketa, mikäli maakunta 

toisin linjaa. Maakunta saattaa esimerkiksi päättää tuottaa kaikille palveluntuottajille 
yhdenvertaisesti esimerkiksi laiterekisterin. 

 Palvelun laatu ja vaikuttavuus 

Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaslähtöistä, turvallista ja asianmukaisesti 
toteutettua. Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan 

olemassa olevia voimavaroja on tuettava ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa.  
 
Asiakkaan palvelujen tuottamisessa on noudatettava niistä annettua sitovaa kansallista ja kansainvälistä 

ohjeistusta. Annettavien palvelujen on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä ohjeita ja suosituksia, kuten 

Käypä hoito -suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia, THL:n suosituksia, kansallisen 

palveluvalikoimaneuvoston suosituksia, laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi sekä alueellista hyvinvointisuunnitelmaa ja turvallisuussuunnitelmaa. Lisäksi 

palveluntuottajan on noudatettava alueellisia ja paikallisia ohjeita sekä maakunnan määrittelemiä hoito- ja 

palvelukokonaisuuksia sekä hoidon ja palvelun porrastusta. Palveluntuottajan on edistettävä 

vastuuväestön hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta maakunnan määrittämien toimintamallien, olemassa 

olevien suositusten sekä ajantasaiseen näyttöön perustuvien menetelmien mukaisesti saamiensa 

asiakassetelien sisältämän ajan puitteissa. 

Palveluntuottajan nimeämän vastuuhenkilön vastuulla on seurata, valvoa, johtaa ja kehittää palvelujen 

laatua ja vaikuttavuutta. Palvelujen on täytettävä niille säädetyt vaatimukset ja maakunnan asettamat 

ehdot koko sen ajan, kun tämän palvelukuvauksen mukaisia palveluja toteutetaan. Palveluntuottajan tulee 

määritellä ja dokumentoida laatuvaatimuksensa sekä keskeiset laatutavoitteensa 

omavalvontasuunnitelmassaan. Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää myös toiminta-ajatuksen, 

toimintasuunnitelman, kotihoitopalvelujen arvot ja toimintaperiaatteet. 

Maakunnan palvelustrategia määrittää kotihoitoon liittyvät mittarit, joista palveluntuottajan on raportoitava 

maakunnan päättämällä tavalla julkisessa tietoverkossa, maakunnalle ja muille viranomaisille. 

Maakunnassa saatetaan seurata esimerkiksi suunniteltu ja toteutunut asiakaspalveluaika, 

asiakkaan kotiin tulevien auttajien vaihtuvuutta, päivystyksen ja laitoshoidon käyttöä, 

kansanterveysmittareita, kotihoidon henkilöstön koulutustasoa, palveluntuottajan 

kytkeytymistä kunnallisiin palveluihin sekä palvelupoikkeamia. Maakunnan palvelustrategia ja 

palvelulupaus määrittävät myös tavoitteet, joihin kotihoidossa tulee pyrkiä. Hoidon tulosten arviointi 

tapahtuu asiakaspalautteen perusteella sekä maakunnan määrittelemillä arviointimenetelmillä kuten RAI-

arviointijärjestelmää hyödyntäen, johon kuuluu kokonaistilanteen arviointi haastattelemalla (asiakas 

ja läheinen), havainnointi sekä erilaisten toimintakykymittareiden käyttö.  

 Palvelun saatavuus ja saavutettavuus 

Säännöllinen kotihoito on ensisijaisesti asiakkaan kotona toteutettava lähipalvelu. Tämä palvelukuvaus 
yhdessä asiakkaan asiakassuunnitelman kanssa määrittää minimikriteerit palvelujen saatavuuden ja 
saavutettavuuden osalta. 
 

4.8.1 Saatavuus 

Säännöllisen kotihoidon asiakassetelin omaavien asiakkaiden palvelupyyntöihin tulee vastata maakunnan 
määrittämien yleisten kotihoidon aikarajojen sekä asiakassuunnitelmaan kirjattujen asiakaskohtaisten 
aikarajojen puitteissa. Näissä aikarajoissa tulee erikseen huomioida kiireelliset ja muut pyynnöt. 
 
Palveluntuottajien on mahdollista tehdä keskenään yhteistyötä palvelujen riittävän saatavuuden 
varmistamiseksi.  Tämä yhteistyö ei saa synnyttää erillisiä asiakasmaksuja. Yhteistyötä toteuttaessa tulee 

huomioida asiakassuunnitelmien sisältö, asiakkaiden valinnat ja syrjimättömyysperiaatteet.  
 
Palveluntuottajan on jatkuvasti seurattava palvelujen saatavuutta lainsäädännön, maakunnan ja muiden 
viranomaisten (esimerkiksi lupa- ja valvontavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) määrittämällä 
tavalla. Palveluntuottajan pitää tuottaa maakunnan palvelustrategian mukaista mittaritietoa sekä pyrkiä 
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noudattamaan näihin liittyviä maakunnan tavoitteita. Saatavuuden raportoinnissa tulisi erikseen 

huomioida eri palvelukanavat (esim. fyysinen tuki, puhelinpalvelut ja sähköiset palvelut). 

4.8.2 Saavutettavuus 

Palvelujen on oltava sekä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että kognitiivisesti saavutettavia ja 
esteettömiä maantieteellisellä alueella, jolla palveluntuottaja on ilmoittanut palvelujen olevan saatavilla. 
Maakunta määrittää palvelustrategiassaan ja palvelulupauksessaan saavutettavuuden periaatteet. 

Ilmoittautuessaan palveluntuottajaksi säännöllisen kotihoidon asiakassetelien osalta palveluntuottaja 
ilmoittaa maantieteellisen alueen, jolla palvelut ovat saatavilla sekä sen, että sitoutuuko tämä tuottamaan 
palveluja iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 
 
Saavutettavuuden edistämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvia palveluja, digitaalisia ratkaisuja, 
kommunikaatioapuvälineitä ja tulkkipalveluja. Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti palveluja 
myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. 

 
Asiakkaan matkat sekä matkoihin liittyvät kustannukset eivät ole palveluntuottajan vastuulla. Henkilöstön 
matkat tämän palvelukuvauksen mukaisiin palveluihin, mukaan lukien yhteistyöpalavereihin liittyen, ovat 

palveluntuottajan vastuulla ilman erilliskorvausta. 
 

 Kouluttaminen ja kehittäminen 

4.9.1 Kouluttaminen 

Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä 

täydennys- ja lisäkoulutuksesta. 

Henkilöstön täydennys- ja lisäkoulutusten sisältöä suunniteltaessa palveluntuottajan pitää ottaa huomioon 
maakunnan palvelustrategia, maakunnan palvelulupaus, valtakunnalliset strategiset tavoitteet sekä 
annettavan palvelun kannalta relevantit suositukset. Täydennys- ja lisäkoulutuksen tulee olla 
merkityksellinen asiakkaiden palvelujen laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Henkilökunnalla tulee 
olla osaamista esimerkiksi eri asiakasryhmien tarpeiden tunnistamiseen, arjessa 
kuntoutumisen tukeen, asiakkaan aitoon kohtaamiseen ja yksilölliseen kohteluun sekä yleiseen 
neuvontaan ja ohjaukseen.  

 
Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle säännöllisesti tietoa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä 
maakunnan päättämällä tavalla. Yhteistyöneuvotteluissa seurataan henkilöstön osaamista ja 
täydennyskoulutusta. Palveluntuottaja osallistuu tämän palvelukuvauksen mukaiseen asiakassetelillä 
järjestettävään palveluun liittyvien osaamis- ja kehittämistarpeiden arviointiin yhdessä maakunnan kanssa 
maakunnan määrittelemällä tavalla. 
 

4.9.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Palveluntuottajan odotetaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehittävän uusia asiakaslähtöisiä ja 
kustannustehokkaita toimintatapoja maakunnan palvelustrategian tavoitteiden ja valtakunnallisten 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle maakunnan päättämällä 
tavalla säännöllisesti tietoa siitä, miten se kehittää palveluntoimintaansa, kuten 

asiakaspalveluprosessejaan. Palvelutuottajan tulee noudattaa yksilöllistä asiakassuunnitelmaa myös 
kehittäessään palvelujaan, ellei asiakkaan ja maakunnan kanssa ole erikseen toisin sovittu.  
 

Maakunta järjestää tarvittaessa alueellisia seuranta- ja kehittämisryhmiä, joihin kaikkien 

säännöllisen kotihoidon asiakassetelillä tuottavien palveluntuottajien on velvollisuus osallistua. 

Seuranta- ja kehittämisryhmissä käsitellään jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti muun 

muassa seurantatietoja, laatupoikkeamia, asiakaspalautetta ja ennaltaehkäiseviä 

toimintatapoja. Seuranta- ja kehittämisryhmiä voidaan kutsua koolle myös yksittäisten 

kehittämisteemojen ympärille, jolloin kutsu voidaan osoittaa myös yksittäisille 

palveluntuottajille kaikkien palveluntuottajien sijaan. 

Palveluntuottajan edellytetään tuottavan tietoa ja aineistoa omiin ja maakunnan tiedolla johtamisen 
tarpeisiin sekä yhdessä sovittuihin kehittämishankkeisiin. Palveluntuottajan odotetaan myös 

arvioivan käyttämiään menetelmiä muun muassa vaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, toiminnan 
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laadun, tehokkuuden, asiakkaiden päivystys- ja sairaalakäyntien määrän sekä muun palvelunkäytön 

näkökulmasta. 

Palveluntuottajan edellytetään hyödyntävän hyväksi todettuja, yhdessä sovittuja menettelytapoja sekä 
osallistuvan yhdessä sovittujen uusien menettelytapojen, innovaatioiden ja muiden hyvien käytäntöjen 
kehittämiseen ja levittämiseen maakunnan määrittämällä tavalla.  

 
Palveluntuottajan voidaan edellyttää osallistuvan erikseen perustettavaan maakunnan tai maakuntien 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) -palvelukeskuksen tai verkoston toimintaan sekä alan 
TKI-toimintaan maakunnan määrittämällä tavalla. 
 
Palveluntuottajan edellytetään osallistuvan maakunnan eri toimijoiden ja sektoreiden väliseen yhteistyöhön 

esimerkiksi kuntien, järjestöjen, kasvupalvelujen ja muiden tuottajien kanssa maakunnan määrittämällä 

tavalla. Palveluntuottajan tulee esimerkiksi edistää alueen väestön hyvinvointia tarjoamalla 

asiantuntemustaan maakunnan, kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön.  

4.9.3 Harjoittelijoiden vastaanottaminen 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

5 Palvelutuotantotapaan liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

6 Erityistilanteisiin varautumista koskevat ehdot  
Palveluntuottajan omavalvontasuunnitelman tulee sisältää toimintaohjeen erityis- ja poikkeustilanteiden 

kuten sähkökatkojen, tapaturmien tai henkilöstön poissaolojen varalle.  

7 Valvontaan liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

8 Viestintään, markkinointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät ehdot 

 Viestintään, informaatioon ja markkinointiin liittyvät ehdot 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Vuorovaikutukseen liittyvät ehdot 

Maakunnan hallintopäätöksen ja valinnanvapauslain mukaisesti palveluntuottajan on asiakkaan 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti oltava aktiivisessa vuorovaikutuksessa maakunnan ja muiden toimijoiden 

kanssa. Oheinen kuva kokoaa eri tilanteita, joissa palveluntuottajalta edellytetään ennakoivaa 

vuorovaikutusta maakunnan tai muiden toimijoiden kanssa. Näihin tilanteisiin liittyviä minimikriteerejä on 

kuvattu tässä palvelukuvauksessa soveltuvien otsikoiden alla.  Palveluntuottajien odotetaan ylittävän nämä 

minimivaatimukset. Maakunta ja muut viranomaiset kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voivat 

soveltuvin osin päättää näistä prosesseista tarkemmin muualla. Palveluntuottajan ilmoitukset tulee 

tehdä kirjallisesti, lähtökohtaisesti sähköisesti ja niiden saapuminen perille tulee varmistaa kaikilla käytössä 

olevilla keinoilla. 

Kuva 1. Palveluntuottajan vuorovaikutus maakunnan ja muiden toimijoiden kanssa 

[Havainnollistava kuva muokataan maakunnan toimintatapojen mukaiseksi] 
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8.2.1 Menettelytavat merkittävien muutosten ilmoittamiseksi 

Vastuuhenkilöiden, henkilöstörakenteen, palveluprosessien tai asiakaspalveluprosessien muutos ei saa 

aiheuttaa palvelutuotantokatkoksia. Maakunta ei korvaa muutoksista aiheutuneista kustannuksia. 

Maakunta voi olla hyväksymättä palveluntuottajan esittämiä muutoksia vain perustellusta syystä. 

Palveluntuottajan on ilmoitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa maakunnalle ja 

asiakasseteliasiakkaille odotettavissa olevista merkittävistä muutoksista. Palveluntuottajan on 

huolehdittava toiminnassaan siitä, että mahdolliset toimintatapojen muutokset on käyty läpi henkilökunnan 

kanssa ja niiden viivytyksetön jalkauttamien on varmistettu käytännössä.  

Palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa maakunnalle, asiakasseteli-asiakkailleen ja julkisessa 

tietoverkossa, mikäli tämä ei pysty täyttämään tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteita sekä korjata 

puutteet mahdollisimman pian. Jos palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa korjaamaan puutteita 

maakunnan hyväksymällä tavalla, tarvittaessa yhteistyössä toisen palveluntuottajan kanssa, tai maakunta 

ei hyväksy palveluntuottajan ilmoittamaa merkittävää muutosta palvelujen toteuttamiseen liittyen, 

maakunnalla on puutteesta riippuen oikeus ryhtyä hallintopäätöksen luvun 11 mukaisiin toimenpiteisiin.  

Merkittävinä pidettäviä ovat muutokset, jotka voivat aiheuttaa palvelutuotantokatkosriskin, 

asiakasturvallisuusriskin tai merkittävästi heikentää palveluntuottajaksi 

ilmoittautumistilanteessa kuvattua palvelun laatutasoa.  Mikäli maakunta tulkitsee palveluntuottajan 

ilmoittaman muutoksen olevan merkittävä, maakunnan nimeämä yhteyshenkilö tekee kirjallisen 

ilmoituksen muutoksen hyväksymisestä. Maakunta voi olla hyväksymättä palveluntuottajan esittämiä 

muutoksia vain perustellusta syystä kuten niiden ristiriitaisuuden nykylainsäädännön tai 

hallintopäätöksen ehtojen kanssa. Maakunta toimittaa ilmoituksensa kaikille kyseistä palvelua 

tuottaville palveluntuottajille sähköisesti tai muulla tavoin. Maakunnan katsotaan hyväksyneen 

palveluntuottajan ilmoittama merkittävä muutos 30 päivän kuluessa siitä, kuin maakunnan nimeämä 

yhteyshenkilö on saanut palveluntuottajan kirjallisen ilmoituksen merkittävästä muutoksesta tietoonsa, 

mikäli yhteyshenkilön päätös ei ole tähän mennessä saapunut palveluntuottajalle. Merkittävät muutokset 

eivät kuitenkaan voi koskaan olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. 

8.2.2 Muut menettelytavat 

Palveluntuottajan on viivytyksettä ilmoitettava maakunnan nimeämälle yhteyshenkilölle ja 

valvontaviranomaiselle kaikista sellaisista tiedossaan olevista olennaisista asioista, joita koskee 

raportointivelvoite tai joilla saattaisi olla vaikutusta palveluntuottajan velvollisuuksien tai asiakkaan 

oikeuksien toteutumiseen, asiakas- tai potilasturvallisuuteen, tietoturvaan tai tietosuojaan. Asiakkaalle 
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on viivytyksettä ilmoitettava esimerkiksi palvelukerran peruuntumisesta ja sovittava asiakkaan 

kanssa korvaavista palveluista. Mikäli peruuntumiset, virheet tai viiveet ovat toistuvia, näistä 

on ilmoitettava asiakkaan lisäksi maakunnalle. 

Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan maakunnan nimeämälle asiakasseteli-yhteyshenkilölle ilman 

aiheetonta viivytystä, mikäli:  

- Maakunnan liikelaitoksessa ei ole nimetty asiakkaalle omatyöntekijää ja omatyöntekijälle havaitaan 

tarve; 

- Asiakkaan palvelujen yhteensovittamisessa tai ohjauksen, neuvonnan ja tuen järjestämisessä 

havaitaan ongelmia;  

- Lakisääteisten odotusaikojen toteutumisessa havaitaan ongelmia; tai  

- Valvontaviranomainen on kohdistanut palveluntuottajaan toimenpiteitä.  

Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan maakunnan liikelaitokselle viipymättä, mikäli asiakas tarvitsee 

tämän palvelukuvauksen mukaisia palveluja kattavamman palvelukokonaisuuden. Ilmoitus voi tarkoittaa 

esimerkiksi lähetettä erikoissairaanhoitoon, lastensuojeluilmoitusta tai ilmoitusta iäkkään tai vammaisen 

henkilön palvelutarpeesta. Ilmoitukset on tehtävä lakien, asetusten ja maakunnan liikelaitoksen 

määrittämällä tavalla. Palveluntuottajan on myös omalta osaltaan perehdyttävä ja sitouduttava 

palvelutarpeen arviointiin ja hoidon porrastukseen liittyviin lakisääteisiin tehtäviin, aikarajoihin ja 

prosesseihin. 

9 Tietotuotantoon liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

10 Korvauksiin liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

11 Palvelupoikkeamat ja muut virheet  

 Virhe, virheestä informointi sekä virheen korjaamisen määräajat 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Menettely ja seuraamukset virheestä 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

12 Vahingonkorvauksiin liittyvät ehdot  

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

13 Tietyllä maakunnan alueella toimivia palveluntuottajia koskevat ehdot 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 


