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1 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluseteli 
 

1.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit 

  

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat 

runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti. Asukkaat ovat pääosin kes-

kivaikeasti tai vaikeasti muisti- ja/tai monisairaita. Jyväskylässä tehostettua palveluasumista 

järjestetään omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä ja perhehoitona. Ostopalveluna 

ja palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa myöntämisen perusteilta ja sisällöltä kunnan 

omaa palvelua. Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelun myöntämisen perusteet 

vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa.  

Jyväskylän kaupunki tekee Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja myöntää palvelun (SAS-

työryhmä). JKL kaupunki tekee myönteisen päätöksen tehostetun palveluasumisen tarpeesta 

Asiakkaille, jotka täyttävät ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen kriteerit.  

Hoito ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaan, omaisten ja kaikkien hoitoon 

osallistuvien kanssa kokonaisvaltaisesti ja ne kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Te-

hostetun palveluasumisen asiakassijoitukset tekee SAS-työryhmä (selvitä - arvioi - sijoita). 

Mikäli palvelusetelituottajan vuorokausihinta on sama kuin ostopalveluna järjestetyn palvelun 

vuorokausihinta, niin asiakas sijoitetaan asumisyksikköön ensisijaisesti ostopalvelusopimuk-

sella. Palveluntuottajan tulee kohdella asiakkaita yhdenvertaisesti, riippumatta siitä millä sopi-

muksella asiakas on asumisyksikössä.  

 

1.2 Myönnettävät palvelusetelituotteet ja niihin liittyvät vaatimukset  

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä myönnettävinä palvelusetelituotteina ovat Te-

hostetun palveluasumisen perustaso ja Tehostetun palveluasumisen erityistaso. Kum-

mallekin palvelusetelituotteelle on määritelty oma palvelusetelin vuorokausihinta. Lähtökoh-

taisesti asiakkaalle myönnetään aina perustason palveluseteli. Erityistason palveluseteli voi-

daan myöntää saattohoitoa tarvitseville asiakkaille tai vaikeasti käytöshäiriöisille asiakkaille. 

Saattohoidon osalta erityistason setelin myöntäminen asiakkaalle vaatii lääkärin allekirjoitta-

man saattohoitopäätöksen. Vaikeasti käytöshäiriöisille asiakkaille erityistason palveluseteli 

myönnetään palveluohjauksen tekemän arvioinnin perusteella. Tehostetun palveluasumisen 

palvelusetelituottajaksi hakeutuvan yrityksen on tarjottava sekä perustason että erityistason 

palvelua. Henkilöstölle tulee olla ohjeet saattohoidon toteuttamisesta sen eri vaiheissa. 
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2. Palvelusetelillä tuotettavan palvelun vähimmäisvaatimukset  

2.1 Tilat, toimiluvat, laitteet, välineet ja sijainti  

Palveluntuottajan tarjoamien palveluiden ja tilojen tulee vastata Aluehallintoviraston/Valviran 

myöntämää toimilupaa. Palveluntuottajan palveluyksikkö sijaitsee Keski-Suomen maakunnan 

alueella. Terveydenhuollon lupaa edellytetään silloin, kun asumisyksikön toiminta sisältää 

seuraavia terveydenhuollon palveluita: kipupumppuhoitoja, suonensisäistä lääke- ja nestey-

tyshoitoa, pistettävää huumausainelääkehoitoa (ei koske saattohoitoa), korvaushoitoa, mak-

sullista rokotustoimintaa, joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen rokotteiden an-

nosta asumisyksikön asiakkaille. Mikäli edellä mainittujen palveluiden tarve tulee eteen toi-

minnan aikana, yksikön tulee laittaa terveydenhuollon lupahakemus vireille välittömästi. 

 

Palvelun vähimmäisvaatimukset: 

a) Liikkuminen koko asumisyksikössä on esteetöntä. Jos asumisyksikön tilat ovat useassa 

tasossa, tasojen välillä on hissi.  

b) Asukkaalla on käytössään esteetön henkilön käyttöön soveltuva oma huone ja WC-pesutila, 
jossa on tarvittavat tukikahvat ja jonka oven saa suljettua ja tarvittaessa lukittua. Myös 
vuoteessa elävän asukkaan tulee päästä huoneesta ulos joko sängyllä tai tarvittavalla 
apuvälineellä esim. geriatrinen tuoli. Asukkaan huoneen ja vessan oven lukituksen tulee 
vastata asukkaan tarpeita ja mahdolliset muutokset toteuttavat ja kustantaa palveluntuottaja. 
 
c) Huoneissa on vähintään seuraava kalustus ja varustelu: korkeussäädettävä sänky, patja, 

vaatekaappi ja lukittava säilytysmahdollisuus. Sängyissä on nousutuki sekä laidat, jotka estä-

vät asukkaan putoamisen sängystä. Laidat ovat nostettavissa ja laskettavissa. Asukkaalla on 

myös mahdollisuus kalustaa huone kokonaan tai osittain omilla kalusteillaan.   

d) Palveluntuottajalla on mahdollisuus tarjota pariskunnille tarkoitettuja asuntoja vanhuspal-

velulain mukaisesti.  

e) Omaiselle tulee pyrkiä järjestämään saattohoitotilanteessa mahdollisuus yöpyä palveluta-

lossa asukkaan kanssa samassa huoneessa. Palveluntuottaja voi periä omaiselta kohtuulli-

sen maksun yöpymisestä sekä tarjoamistaan aterioista.  

f) Asumisyksikössä on asukkaiden käyttöön yhteisiä tiloja ruokailua ja oleskelua varten. Tilat 

tukevat asiakkaan kunnon mukaista sosiaalista kanssakäymistä. Tiloissa on mahdollista jär-

jestää aktiivisen arjen mahdollistavaa ja kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia.  

g) Tilojen lämpötilan tulee olla säädettävissä vuodenaikaan nähden sopivaksi.  

h) Asumisyksikön tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan ja ympäristö on siisti. Myös muisti-

sairaan turvalliseen ja esteettömään ulkoiluun on kiinnitettävä huomiota ja turvattava se esi-

merkiksi piha-alueen aitaamisella, jollei hoitohenkilöstön läsnäoloa voida turvata.  
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i) Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunni-

telmat. Palveluntuottaja on nimennyt vastuuhenkilön ja vastaa em. kustannuksista itse.  

j) Asumispalveluyksikön hankintavastuulle kuuluvat asukkaiden yhteiskäytössä olevat apuvä-

lineet sekä välineet, joiden käytön tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuu-

den parantaminen.   

Palveluntuottajalla tulee olla 20 asukasta kohden:  

− Yksi henkilönostin sekä nostoliinoja   

− Yksi pyörällinen suihkutuoli  

− Ulkoilu- ja kuljetuskäyttöön 1 – 2 peruspyörätuolia  

− 2 geriatrista tuolia (kallistettava selkänoja ja ylös nousevat jalkatuet)  

− WC-istuimeen kiinnitettäviä korokkeita 5 kpl  

− Noston ja siirron apuvälineitä (esim. talutusvyö, pyörähdyslevyt, liukulaudat, liukuma-

tot)  

− Keskiriskin painehaavaestotuotteita (esim. kantapääpehmuste, istuintyynyt) 

− Keskiriskin antidecubitus -patja 

− Kallistettava pyörätuoli ulkoilua varten 

− Yksi imulaite   

Lisäksi jokaisessa toimintayksikössä tulee olla vähintään yksi suihkupaari tai kallistettava 

suihkutuoli. 

Palveluntuottajan itse hankkimien apuvälineiden huolto- ja puhdistusvastuu on palveluntuot-

tajalla. Apuvälineiden laatu ja määrä tulee olla asukkaiden toimintakykyä ja hoitoisuutta vas-

taava niin, että ne mahdollistavat asukkaan hoitamisen elämän loppuun saakka.  Palvelun-

tuottaja ohjaa ja neuvoo asiakasta apuvälineiden käytössä ja tarvittaessa ohjaa niiden han-

kinnassa, sekä huolehtii, että apuvälineet ovat toimivia ja turvallisia.   

Asumispalveluyksikön jokaisessa yksikössä/ryhmäkodissa on nimetty apuvälineistä vastaava 

työntekijä joustavan yhteistyön edistämiseksi apuvälinepalvelun ja palveluyksikön välillä.  

 

2.2 Henkilöstö  

a) Tehostetun palveluasumisen asumisyksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka työsken-

telee yksikössä täysipäiväisesti. Vastuuhenkilöllä on vähintään ammattikorkeakouluta-

soinen tutkinto tai entinen vastaava opistotasoinen tutkinto. Soveltuvana tutkintona pi-

detään esimerkiksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa ja vä-

hintään kahden (2) vuoden työkokemus hoiva- ja hoitotyöstä sekä kokemusta /koulu-

tusta esimiestyöstä.  

b) Tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia ikääntyneen väestön toiminta-

kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 3a § ja 20 

§, lakia sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) sekä terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä annettua lakia (559/1994) ja asetusta (564/1994). Hoitohenkilökunnan 

määrä ja tehtävärakenne on mitoitettu asukkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan 
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huomioiden myös erityisosaamista edellyttävien asiakkaiden määrä ja tarve. Henkilö-

kunnan koulutusvaatimuksena on ensisijaisesti sairaanhoitaja (AMK) /terveydenhoitaja 

(AMK) tai aiempi vastaava opistoasteen koulutus, perus- tai lähihoitaja. Moniammatilli-

sessa henkilöstössä voi työskennellä myös sosionomeja, geronomeja, fysioterapeut-

teja ja toimintaterapeutteja (vrt vanhuspalvelulaki) sekä hoiva-avustajia.  

 
Henkilöstömitoituksessa lasketaan yhteen seurantajakson (3 viikkoa) aikana toteutu-

neet välittömän asiakastyön tunnit, jotka jaetaan yhden henkilön laskennallisella kol-

men viikon työajalla (114,75 h) ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden määrällä. 

 

c) Henkilöstömäärää suunniteltaessa on varmistettava mitoituksen joustavuus (mm. poissa-

olojen korvaaminen sijaisilla). Asiakkaiden hoito on turvattava kaikkina vuorokauden aikoina. 

d) Asumisyksikössä tulee olla sairaanhoitaja työssä jokaisena viikon päivänä arkipyhät mu-

kaan lukien vähintään 7 tuntia/päivä kello 7–21 välillä. Mikäli tämä ei toteudu, palveluntuotta-

jan tulee olla yhteydessä valvontaan.  

e) Jokaisessa työvuorossa yksikön lääkehoidosta vastaa yksikön kokoon ja rakenteeseen 

nähden riittävä määrä vähintään lähihoitajan tutkinnon suorittaneita hoitajia, joilla on voi-

massa oleva ikääntyneiden palveluiden lääkehoitosuunnitelman mukainen lääkelupa. 

f) Välilliseen työhön on varattava riittävästi henkilöstöä välittömään asiakastyöhön osallistu-

van henkilöstön lisäksi viikon jokaisena päivänä. 

g) Hoitotyössä voi työskennellä yksi hoiva-avustaja 15 asukaspaikkaa kohden. Mikäli tämä 

hoiva-avustajamäärä ylittyy tilapäisesti, palveluntuottajan tulee olla yhteydessä valvontaan. 

Hoiva-avustaja ei voi vastata ryhmäkodista tai vastaavasta yksin. Hoiva-avustajan tehtävissä 

voi työskennellä henkilö, jolla on hoiva-avustajan koulutus (60 op). Koulutus koostuu kah-

desta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta.  Hoiva-avustajana voi toimia 

myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittava opiskelija, jonka opintosuoritukset riit-

tävät hoiva-avustajan tehtävien suorittamiseen. 

h) Hoitohenkilöstöllä tulee olla jokin tunniste, esimerkiksi nimineula, jossa on selkeästi merkit-

tynä ammattinimike ja etunimi.  

Mahdolliset lainsäädännön muutokset huomioidaan henkilöstön mitoituksessa ja koulutusvaa-
timuksissa. Jyväskylän kaupunki sitoutuu korvaamaan muutoksen aiheuttamat kulut valtion 
määrittelemän lisärahoituksen mukaisesti. Jyväskylän kaupunki tiedottaa asiasta tarkemmin 
lainsäädännön valmistelun edetessä. 
 

2.3 Osaaminen  

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen on vastattava asukkaiden hoidon ja hoivan tarpeita 

niin, että asukasta ei tarvitse siirtää yksiköstä muulloin kuin hänen ollessaan sairaalahoidon 

tarpeessa.  
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Palveluntuottajan henkilöstö omaa taidot tehdä yhteistyötä asukkaiden, heidän omaistensa ja 

läheistensä sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimijoiden sekä tilaajan 

kanssa.  

Asumisyksikön henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito, ottaen huomioon henkilön työteh-

tävät. Asukkaiden hoitoon osallistuvilla tulee olla vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja 

kirjallinen taito.  

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikön henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämi-

sestä sekä lakisääteisen täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Toimintayksikössä tulee olla 

henkilöstön koulutussuunnitelma.  

Hoitotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä tulee olla ”Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoito-

suunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa” (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

14/2015) mukainen lääkehoidon osaaminen. Hoitohenkilöstöllä tulee olla voimassa olevat en-

siapukoulutukset, lääkeluvat ja hygieniapassit.   

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että vaativampia sairaanhoidollisia tehtäviä varten yksikössä 

on riittävästi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tällai-

sia tehtäviä ovat muun muassa vaativat lääkehoidot (lääkeinfuusiopumput, suonensisäinen 

lääkehoito) ja korvien tutkiminen ja huuhtelu. Edellä mainitut laillistetut terveydenhuollon am-

mattihenkilöt toimivat myös ammatillisina asiantuntijoina sairaanhoidollisissa tehtävissä yksi-

kön muulle henkilöstölle.   

Asumisyksikössä on mahdollisuus ja osaamista saattohoidon aloittamiseen ja järjestämiseen 
välittömästi tarpeen ilmetessä vuorokauden eri aikoina. Saattohoito tulee ennakoida yhteis-
työssä lääkärin kanssa. Saattohoidon järjestämisestä on kirjalliset saattohoito-ohjeet (kirjalli-
nen, saatavilla erikseen). Asumisyksikössä voidaan tilapäisesti lisätä hoitotyön resursseja hy-
vän hoidon varmistamiseksi. 
  

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen ja tieto-

järjestelmiin liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palve-

luntuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa palveluntuottaja.  

Yksikössä on laitevastaava, joka huolehtii terveydenhuollon laiterekisterin ylläpidosta ja hoito-

henkilöstön riittävästä laiteosaamisesta (laiteajokortti).  

  

2.4 Laadunhallinta  

a) Yksiköllä on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma ja omavalvonnasta vastaava hen-

kilö on nimetty siten kuin laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää. Omaval-

vontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa.  
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b) Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikössä asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumi-

sesta ja kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyy-

den ja turvallisuuden takaamisesta. Jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja nii-

hin vastataan.  

c) Asumisyksikön toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjallisesti ja ne näkyvät toiminnassa.  

d) Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritelty kirjallisesti.  

e) Asumisyksikön keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on määritelty kirjallisesti.  

f) Asumisyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito suosituk-

sia, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.  

g) Asumisyksiköllä on kirjallinen Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukainen lääkehoi-

tosuunnitelma. Lääkehoidosta vastaava henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkä-

rin hyväksymä. Henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja myönnetyistä luvista on ajan tasalla 

oleva luettelo (Turvallinen lääkehoito-opas THL 14/2015).  

h) Yksiköllä on kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet erityistilanteisiin. Hygieniasta vastaava hen-

kilö on nimetty.   

i) Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta asukkailta ja näiden läheisiltä vuosittain. Tulokset 

ovat julkisesti nähtävillä yksikössä, ja niitä hyödynnetään asumisyksikön toiminnan kehittämi-

sessä.  

j) Jyväskylän kaupunki varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyytyväisyysky-

selynsä sisällön ja ajankohdan. Palveluntuottaja toteuttaa kyselyn ja toimittaa sen tulokset ti-

laajalle.  

k) Palveluntuottajan asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asukasreklamaatioon ilman tarpeetonta 
viivytystä. Mikäli reklamaatio havaitaan perustelluksi, palveluntuottaja korjaa tilanteen viipy-
mättä kaikin kohtuullisena pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot dokumentoidaan ja ilmoitetaan 
kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden valvontatiimille. 
 
l) Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ympäristöasioiden huomioimisesta palvelussa.  

  

2.5 Hoitotyö ja päivittäistoiminnat asumisyksikössä  

Tehostettu palveluasuminen on laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa (Laki sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, ikäihmisten palvelujen laatusuositus STM 2017:6 

ja Vanhuspalvelulaki). Lähtökohtaisesti asukas asuu tehostetun palveluasumisen yksikössä 

elämänsä loppuun saakka.  

Palveluntuottaja huolehtii asukkaan ja/tai asukkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asukas 

saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. KELA). Asukkaan raha- asioiden hoidosta vastaa 
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asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö/käräjäoikeuden määräämä edunvalvoja. Palve-

luntuottaja avustaa tarvittaessa asukasta edunvalvonnan järjestämisessä. Palveluntuottaja 

avustaa asukasta tulotietojen toimittamisessa tilaajalle.  

Palveluntuottaja vastaa asukkaan kuljetusjärjestelyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-

hin ja huolehtii hänelle niihin tarvittaessa saattajan. Palveluntuottaja avustaa asiakasta liikku-

misen järjestelyissä erilaisiin sosiaalisiin tilaisuuksiin (esimerkiksi vierailut omaisten luona, 

juhlat, teatteri ym. tilaisuudet, jotka tapahtuvat asumisyksikön ulkopuolella).  Asukas vastaa 

kuljetuskustannuksista.  

Asukkaita hoidetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kuntouttavalla työotteella. Jokai-

selle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asukkaan 

RAI-arviointiin, jossa huomioidaan asukkaan omat voimavarat.      

Palveluntuottaja huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta, seuran-

nasta ja arvioinnista.  Suunnitelmassa huomioidaan asukkaan itsemääräämisoikeus sekä yk-

silöllinen osallistuminen palvelujen suunnitteluun. Omaiset otetaan mukaan suunnitelman te-

kemiseen. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään palvelut ja muut asukkaan arkea tu-

kevat seikat sekä hoidon tavoitteet. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vastuuhoitajan 

aloitteesta aina asukkaan hoidon ja avuntarpeen muuttuessa, kuitenkin vähintään kuuden (6) 

kuukauden välein. Jyväskylän kaupungilla on oikeus osallistua palvelu- ja hoitosuunnitelman 

päivittämiseen.  

Jokaisella asumisyksikön asukkaalla on koko ajan nimetty vastuuhoitaja. Asukas ja tämän 

läheiset ovat tietoisia siitä, kuka vastuuhoitaja on ja mitä vastuuhoitajan tehtäviin kuuluu.  

Asukkaiden läheisiä rohkaistaan ylläpitämään yhteyksiä asukkaisiin ja heillä on mahdollisuus 

saada hoitohenkilökunnalta ohjausta, jotta he pystyvät halutessaan osallistumaan läheisensä 

hoitoon. Asumisyksiköllä on suunnitelma ja käytäntö siitä, kuinka usein ja millä tavoin omai-

sille tiedotetaan asukkaan asioista ja voinnista, jollei asukkaan kanssa ole sovittu muusta toi-

mintatavasta (kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan 4.2.3). Puhelimitse tapahtuva yh-

teydenpito ei saa aiheuttaa ylimääräisiä kuluja Jyväskylän kaupungille, viranomaisille tai lä-

heisille. Puhelumaksun tulee olla normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen. 

Asukkaat saavat elää tottumallaan päivärytmillä kuitenkin niin, ettei heidän terveytensä vaa-

rannu. Iltatoimet tulee suunnitella aloitettavaksi aikaisintaan klo 17.00 jälkeen, porrastetusti 

asukkaiden toiveiden mukaisesti klo 22 asti. Asukkailla tulee olla mahdollisuus päästä nukku-

maan halutessaan myöhemmin. Iltavuorossa tulee olla toiminnallista ohjelmaa asukkaille.    

Palveluntuottajalla on nimetty virike- tai kulttuurivastaava ja hänen tehtävänsä on kirjattu työn-
tekijän tehtävänkuvaan. Virike -/ kulttuuritoiminnasta on laadittu kirjallinen vuosisuunnitelma. 
Palveluntuottaja järjestää säännöllisesti päivittäin asukkailleen toiminnallisia ryhmiä ja/tai kes-
kusteluryhmiä sekä viriketoimintaa. Myös iltaisin tulee olla asukkaiden toimintakykyä tukevaa 
ja aktivoivaa toimintaa. Viriketoiminnan viikko-ohjelma kellonaikoineen tulee olla asiakkaiden 
ja omaisten nähtävillä. Päivittäin järjestettävä viriketoiminta dokumentoidaan niin, että järjes-
tetty toiminta on tilaajan tarkastettavissa. Passiivinen tv:n katselu ja radion kuuntelu eivät ole 
viriketoimintaa. 
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Lisäksi asukkaille järjestetään juuri heidän tarpeilleen soveltuvia liikuntaryhmiä. Toiminnan 

tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaa-

lista toimintakykyä. Kaikessa toiminnassa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asukkaalla on 

mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan omassa asumisyhteisössään. Asukkaiden niin toivo-

essa järjestetään asumisyksikössä myös asukkaiden uskontokunnan mukaisia hengellisiä ti-

laisuuksia. Asukkaat voivat osallistua virkistysohjelman, retkien sekä asumisyksikössä järjes-

tettävien tapahtumien ja juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen. Edellä mainittua toimintaa 

toteuttavat hoitajat sekä ulkopuoliset yhteistyötahot.  

Sään salliessa asukkaalla on mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun kuntonsa ja toiveensa mu-
kaisesti. Ulkoilua toteutetaan säännöllisesti ja se dokumentoidaan. Asukkaan kieltäytyminen 
ulkoilusta dokumentoidaan. Palveluntuottajalla on suunnitelma ulkoilutusten säännöllisestä to-
teutuksesta (kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan 4.3.1). Suunnitelmassa varmistetaan 
jokaisen asukkaan, myös vuoteessa elävän, ulkoilutus vähintään kerran viikossa. Mikäli yksi-
kössä on parvekkeet ja/tai terassit, on niiden käyttö mahdollistettava myös apuvälineitä käyt-
täville. Myös vuoteen siirtäminen terassille tai parvekkeelle on toivottavaa.  

 

Asukas voi liikkua yhteisissä ja turvallisissa tiloissa ja osallistua asumisyksikön askareisiin ja 
päivittäisiin toimintoihin kuten oman huoneen siivoukseen ja pöytien pyyhkimiseen. Tarpeen 
mukaan huomioidaan hygieniamääräykset. Asukkailla on oltava mahdollisuus olla osallinen 
asumisyhteisössään toimintakyvystään riippumatta. 

 

Asukas-/yhteisökokoukset järjestetään säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Kokouk-
sissa käsitellään asumisyksikön arjen asioita ja asiakkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa 
yksikön toimintaan ja arjen sisältöön. Järjestettävissä kokouksissa suunnitellaan seuraavien 
viikkojen toimintaa sekä otetaan asiakkaiden toiveet huomioon (kirjataan omavalvontasuunni-
telman kohtaan 4.2.3). Asukas-/ yhteisökokouksista pidetään muistiota, josta on seurattavissa, 
kuinka suunniteltu toiminta on toteutunut. Muistioon kirjataan osallistujat ja asiakkaiden huo-
miot.   

 
Omaisyhteistyöstä on suunnitelma, jota toteutetaan yksikössä (kirjataan omavalvontasuunni-
telman kohtaan 4.2.3). Omaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää asumisyksikön toimin-
taan, esimerkiksi perustettava omaisfoorumi, josta pidetään muistiota. 
 
Asumisyksikössä järjestetään säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa tapaamistilai-
suuksia asukkaiden omaisille.  Omaistenilloista pidetään muistiota, muistioon kirjataan osallis-
tujat ja omaisten huomiot.   Palvelun tilaaja kutsutaan tilaisuuksiin mukaan. Omaisyhteistyössä 
voidaan käyttää erilaisia teknologisia ratkaisuja. 
 
Palvelutuottajan järjestää asumisyksikköön vähintään kerran kuukaudessa kampaaja-, parturi- 

ja jalkahoitopalveluja. Asukas itse päättää, käyttääkö järjestettyjä palveluja. Edellä mainitut 

palvelut ovat asukkaan itsensä maksettavia. 

 

2.6 Terveyden- ja sairaanhoito  

Palveluntuottaja vastaa asukkaiden perushoivasta sekä asukkaiden pitkäaikaisten sairauk-

sien säännölliseen hoitoon kuuluvista toimista ja niiden seurannasta (esim. insuliinipistokset, 
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verensokerimittaukset). Palveluntuottaja seuraa asukkaiden terveydentilaa ja reagoi muutok-

siin.  

Asukkaiden yksityisyys turvataan hoitotoimenpiteiden aikana.  

 

a) Perushoidolliset tehtävät:   

− kokonaisvaltaisesta hygieniasta (hampaiden pesu/suun puhdistus 2 kertaa vuorokau-

dessa, ihonhoito, kynsien leikkaaminen, suihkussa käyminen jne.), wc-toimista, hius-

ten ja parran siisteydestä huolehtiminen   

− asianmukaisesta pukeutumisesta huolehtiminen   

− ravitsemuksesta huolehtiminen   

− terveydentilan ja voinnin seuranta sekä tarpeenmukainen hoito ja hoitoonohjaus  

− hoitotarvikkeiden ja välineiden hankinta ja hankinnassa avustaminen, paikallinen hoi-

totarvikejakelu-ohjeistus huomioiden  

− apuvälineiden hankinta, käytön opastaminen, säätäminen asiakkaalle sopivaksi sekä 

apuvälineen siisteydestä huolehtiminen  

− jalkojen hoito   

b) Lääkehoitoon liittyvät tehtävät:   

− palveluntuottajalla on lääkehoitosuunnitelma  

− lääkkeiden anto, lääkehoidon seuranta sekä arviointi  

− apteekkiasioiden hoito  

− reseptien uusimisesta huolehtiminen (työntekijöillä ajantasaiset luvat ja varmennekortit 

eResepti-käytäntöihin, https://www.kanta.fi/fi/terveydenhuollolle-sahkoinen-resepti)   

− tarvittavista seurannoista huolehtiminen  

− kontaktit omaan lääkäriin   

c) Erityistä perehdytystä vaativat ja/tai luvanvaraiset tehtävät:    

− PKV-lääkkeiden antaminen  

− annosmuutokset lääkärin antamien ohjeiden mukaan  

 rokotteiden antaminen kuten kansallisessa rokotusohjelmassa on määritetty sekä ne 
yleisvaaralliset sairaudet, joihin on rokote ja riskiryhmään kuuluville suositus sen otta-
miseksi.  

− injektioiden antaminen  

− lääkelistan ylläpito Lifecare - järjestelmällä 

− kestokatetrointi   

− suoniverinäytteen otto   

− laboratorionäytteiden tulosten alustava tulkinta   

− haavanhoitojen toteuttaminen ja hoidon vaikutusten seuranta lääkärin antaman ohjeen 

mukaan   

− ompeleiden poisto  

− vaativien lääkehoitojen, kuten lääkeinfuusiopumppuhoitojen toteuttaminen   
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− korvien tutkiminen ja korvahuuhtelut   

 

Palveluntuottaja vastaa laboratorionäytteiden ottamisesta, näytteiden ottamiseen liittyvästä 

välineistöstä ja näytteiden kuljettamisesta analysoitavaksi sekä kuljetuskustannuksista.  

  

2.7 Ateriapalvelu  

Palveluun ja sen hintaan kuuluu päivittäisen ruokailun järjestäminen sisältäen vähintään aa-

mupalan, lounaan, päiväkahvin/välipalan, päivällisen ja iltapalan.  

Ruokahuollossa sitoudutaan valtakunnalliseen ikäihmisten ravintosuositukseen (Ravitsemus-

suositukset ikääntyneille, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010). Ruokahuollossa otetaan 

huomioon ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketieteen näkökulmat. Aterioi-

den suunnittelussa varmistetaan asukkaan riittävä ravinnonsaanti sekä ravinnon monipuoli-

suus ja terveellisyys.   

Palveluasumisyksikössä on suunnitelma siitä, miten ravitsemuksesta huolehditaan ongelma-

tilanteissa kohderyhmä huomioiden: 

a) Palveluntuottaja on määritellyt menettelytavat, miten heikkokuntoisten asukkaiden riittävä 

nesteiden ja ravinnonsaanti sekä ruokailussa tarvittava apu turvataan. Soseutetun ruoan mo-

nipuolisuuteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota.  

b) Asukkailla on mahdollisuus erikoisruokavalioihin esimerkiksi allergian (esim. laktoosi-
intoleranssi, keliakia), diabeteksen tai kihdin vuoksi kuin myös uskonnollisista tai 
vakaumuksellisista syistä. Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemuksellisesti 
riittävät. Terveyteen perustuvan erityisruokavalion tarpeen tulee olla lääkärin toteama. 
  

c) Ateria-aikojen tulee jakautua tasaisesti noin kolmen tunnin välein huomioiden erityistar-

peet, kuten energiatiheä ruokavalio.    

d) Asukkaiden yöpaasto on korkeintaan 10–11 tuntia. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus 

nauttia välipaloja myös myöhään illalla sekä yöllä.  

e) Asumisyksikössä mitataan ja seurataan asukkaiden ravitsemusta ja painoa. 
Päivittäinen energiansaanti on vähintään 1800-1900 kcal. Ruokailuissa tulee huomioida 
riittävä päivittäinen proteiininsaanti 1,2-1,4 g painokiloa kohden/vrk (15-20 % 
energiansaannista). Tehostettua ruokavaliota järjestetään tarvittaessa (esim. 
runsasenerginen ravinto). Seuranta dokumentoidaan. 
 

f) Asukkaat ruokailevat ensisijaisesti yhteisissä tiloissa. Asukkaan voinnin vaatiessa ruoka 

tarjoillaan asukkaan omaan huoneeseen.  

g) Ruokalistat (4-6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat asukkaiden ja omaisten näh-

tävillä. Ruokalistoissa huomioidaan perinneruoat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat se-

sonkiruoat. Ruokailuajat on määritelty ja myös ne ovat asukkaiden ja omaisten nähtävillä. 
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Asukkaat voivat osallistua ruokalistojen suunniteluun ja heidän toiveitaan toteutetaan. Lounas 

tai päivällinen eivät saa toistuvasti viikon ruokalistalla olla puuroja tai vellejä.  

h) Palveluntuottaja kerää asukkailta säännöllisesti palautetta ruoasta ja hyödyntää sitä ate-

riapalvelun kehittämisessä.  

i) Ruoan kanssa tekemisissä olevalla henkilökunnalla on elintarvikelain edellyttämä hygienia-

passi.  

j) Palveluntuottajalla on ohjeistus hygieniasta mm. käsihygienia (kirjataan omavalvontasuun-

nitelman kohtaan 4.3.3). Elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma on tehty ja hyväksytty 

(Esitetään Terveystarkastajalle). Suunnitelma on nähtävillä asumisyksikössä. 

 

2.8 Tukipalvelut   

Tukipalvelu sisältää yksikössä tehtävät kodinhoidolliset tehtävät: siivous, pyykinpesu (tavalli-

nen konepesu), keittiötyö jne.  

a) Palveluntuottaja tarjoaa vuode- ja liinavaatteet, mutta asukkailla on mahdollisuus käyttää 

myös omia niin halutessaan. Palveluntuottaja vastaa kaikkien tavallisen konepesun kestävien 

tekstiilien (esim. liina- ja käyttövaatteet, matot, verhot) pesusta kustannuksellaan. Palvelun-

tuottaja sopii asukkaan tai hänen asianhoitajansa kanssa tavallisesta konepesusta poikkea-

vaa pesua vaativien tekstiilien pesusta/huollosta. Palveluntuottaja huolehtii, että asukkailla on 

aina käytettävissä puhtaita käyttövaatteita. Palveluntuottaja merkitsee tarvittaessa asukkai-

den liina- ja käyttövaatteet. Palveluntuottaja huolehtii, että käytössä olevat kodintekstiilit vas-

taavat paloviranomaisen voimassa olevia määräyksiä.    

b) Palveluntuottaja huolehtii asukashuoneiden päivittäisestä siisteydestä. Palveluntuottajalla 

on kirjallinen siivoussuunnitelma, joka on asumisyksikössä asukkaiden ja omaisten nähtä-

villä. Siivoussuunnitelmassa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. 

Siivousta hoitavalla henkilökunnalla on riittävä osaaminen. Asumisyksikön yhteisten tilojen 

sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti. Asumisyksikössä on kirjallinen jätehuoltosuunni-

telma, jossa on määritelty vastuut ja tehtävät. Asukkaat voivat osallistua toimintakykynsä mu-

kaisesti siivoukseen huomioiden kuntouttavan työotteen.  

 c) Siivoukseen kuuluvat tarvittavat aineet ja välineet, ylläpito- ja viikkosiivous sekä vuosittai-

nen suursiivous. Asumisyksikössä päivittäinen siistiminen on osa jokapäiväistä huolenpito-

työtä. Hoitotoimenpiteiden yhteydessä tarkistetaan, että asukashuone on kunnossa, pyyhi-

tään tahrat, viedään roskat ja oiotaan tekstiilit sekä otetaan roskat lattioilta.  

d) Asukashuoneen viikkosiivous sisältää imuroinin tai lattioiden kosteapyyhinnän, hygieniati-

lojen perussiivouksen sekä asunnon yleisestä järjestyksestä huolehtimisen. Lisäksi kerran 

vuodessa tapahtuva perusteellinen siivous, johon sisältyy vaate- ja keittiökaappien sekä par-

veketilan puhdistus ja järjestäminen sekä ikkunoiden ja parvekelasien pesu. 
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e) Palveluntuottaja vastaa yleisistä, hoito- ja kulutustarvikkeiden riittävästä ja säännöllisestä 

hankinnasta kustannuksellaan (esim. peseytymistuotteet sisältäen pesulaput, perusihovoi-

teet, wc-paperi, roskapussit, pyykinpesuaine).  

f) Erityiset henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja lyhytaikaiseen tarpeeseen (alle kolme kuu-

kautta) liittyvät hoitotarvikkeet asukkaat kustantavat itse. Asukkaan pitkäaikaiseen hoitoon 

liittyvät hoitotarvikejakelun hoitotarvikkeet, kuten vaipat, katetrit ja haavanhoitotuotteet, mää-

räytyvät omavastuun ja ilmaisjakelun osalta, kulloinkin terveydenhuollon hoitotarvikejakelun 

voimassa olevan ohjeen mukaisesti. Tilaaja toimittaa ohjeen palveluntuottajalle.  

g) Palveluntuottaja vastaa muuttosiivouksesta asiakaan vaihtumisen yhteydessä.  

 

2.9 Turvallisuus  

Asukas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta hen-

kilökohtaisesti.  

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seuraavissa tilanteissa: huonomuisti-

sen asukkaan turvallisuuden varmistaminen (kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan 

4.4.3), kaatumavaara-asukkaan tunnistaminen (kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan 

4.4.3), puuttuminen asukkaan kaltoin kohteluun (kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan 

4.2.2), asukkaan liikkumisvapauden rajoittaminen (kirjataan omavalvontasuunnitelman koh-

taan 4.2.2) sekä toimiminen muissa erityistilanteissa esim. evakuointi, ensiapu, väkivalta tai 

kadonneen asukkaan etsintä (kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan 4.4). Asumisyksi-

kön henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista säännöllisesti. Harjoitukset ja korjaavat toi-

menpiteet dokumentoidaan. 

Asumisyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma. Asumis-

yksikön henkilökunta on harjoitellut suunnitelman toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuus-

koulutusta järjestetään säännöllisesti. Turvallisuusselvitys on tehty ja asumisyksiköllä on tur-

vallisuussuunnitelma, joka perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön ja siinä on kartoitettu si-

säiset ja ulkoiset uhkat. Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle tapahtuneet hälytykset ja niistä ai-

heutuneet seuraamukset.  

a) Palveluntuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke, puhelimen yh-

teydessä oleva hälytysmahdollisuus, kulunvalvonta tai riittävä muu järjestely).  Järjestelmä 

laitteineen sisältyy tarjottavan palvelun hintaan kuten myös hälytysten perusteella tapahtuvat 

auttamiskäynnit. Hoitajakutsuhälytyksen tullessa hoitajan on välittömästi käytävä tarkista-

massa asukkaan tilanne.   

b) Asukkaiden hoidontarpeeseen perustuva kahden autettavuus on turvattava kaikkina vuo-

rokaudenaikoina.  

c) Seuraavaan työvuoroon saapuva hoitohenkilökunta saa asukasraportin vuoron alkaessa. 

d) Yöhoitaja kiertää asumisyksikössä asukkaiden kunnon ja toimintakyvyn edellyttämällä ti-

heydellä, mutta vähintään kahden tunnin välein ja kirjaa kierroksista syntyneet havainnot. 
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Asukkaiden hoivan- ja hoidontarve sekä tilat määrittelevät tarvittavien yöhoitajien määrän. Mi-

käli asukkaita on vähintään n. 30 tai tilat sijaitsevat useammassa kerroksessa, yksikköön 

vaaditaan vähintään kaksi yöhoitajaa. 

e) Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet turvallisina ja kulkureitit esteettöminä.  

f) Palveluntuottaja huolehtii riskikartoitusten säännöllisestä tekemisestä. Korjaavat toimenpi-

teet dokumentoidaan.  

g) Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toimintaansa koskeva kattava ja 

voimassa oleva vakuutus. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahinkojen 

varalta. Palveluntuottajien tulee ohjeistaa asiakkaita ottamaan kotivakuutuksen.  

h) Palveluntuottaja on osa Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palvelujen valmiussuunnitel-

man mukaista toimintaa kriisitilanteissa.  

i) Palveluntuottaja noudattaa Jyväskylän kaupungin Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitel-

man ohjeita. (Toimitetaan palveluntuottajalle, Nähtävillä yksikössä). 

  

3. Vaadittava raportointi ja valvonta  

  

a) Palveluntuottaja toimittaa Jyväskylän kaupungille pyydettäessä tilinpäätöksen ja toiminta-

kertomuksen.  

b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus tehdä valvonta- /auditointikäyntejä myös ennalta ilmoit-

tamatta perustellusta syystä esimerkiksi asiakaspalautteen tai henkilöstöilmoituksen joh-

dosta.  

c) Palveluntuottaja raportoi valvontakäynnin yhteydessä asumisyksikön henkilöstön määrän 

ja koulutuksen sekä voimassa olevat lupatodistukset.  

d) Toimintayksikön vastuuhenkilö täyttää kuukausittain sähköisen raportin yksikön toimin-

nasta Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden valvontatiimille valvonnalle.  

e) Palveluntuottaja tekee asiakkaiden RAI-arvioinnin vähintään kaksi kertaa vuodessa tai asukkaan 

tilanteen muuttuessa. Tiedot ovat Jyväskylän kaupungin käytössä. 

 

4. Tietojärjestelmävaatimukset, kustannukset ja kirjaaminen   

Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan käyttöönsä Jyväskylän kaupungin tietojärjestelmän, 

mihin asiakkaan hoidossa syntyvät asiakastiedot kirjataan.   



 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA,  

IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 

Palveluntuottajalla tulee olla järjestelmä tai kirjattu toimintatapa poikkeamatilanteiden doku-
mentointia varten ja menettelytavat poikkeamien käsittelyyn (kirjataan omavalvontasuunnitel-
man kohtaan 4.1.3). 
 
Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen ja tieto-

järjestelmiin liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palve-

luntuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa palveluntuottaja.  

 

4.1 Lifecare potilastietojärjestelmä  

Tehostetussa palveluasumisessa vaaditaan Järjestäjän käyttämän asiakas- ja potilastietojär-

jestelmän käyttöönotto (tällä hetkellä Lifecare-potilastietojärjestelmä). Palveluntuottaja mak-

saa yhdestä virtuaalityöaseman käytöstä 1200 € vuodessa (hinta vuodesta 2021 alkaen), 

joka kattaa virtuaaliyhteyden (1 tunnus/työasema) ja Lifecare-tuen sekä Järjestäjän hankki-

man Lifecare-lisenssin käytön. Palveluntuottaja sitoutuu hankkimaan tilaajan tietohallinnon 

vaatimusten mukaiset tietokoneet, joihin tilaaja asentaa tarvittavat järjestelmät. Jokaista kym-

mentä (10) hoitohenkilökuntaan kuuluvaa kohden on vähintään yksi tietokone, johon Li-

fecare-yhteys voidaan muodostaa. Kilpailutuksen aikana ei ole vielä selvillä mahdolliset tieto-

järjestelmiin liittyvät muutokset, joten tilaaja pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin ja mahdolli-

siin tietojärjestelmämuutoksiin.  

Jyväskylän kaupunki järjestää palveluntuottajan työtekijöille asiakas- ja potilastietojärjestel-

män käyttöön liittyvän koulutuksen palvelun alkaessa. Palveluntuottajan työntekijöiden tulee 

osallistua jatkossa tilaajan järjestämiin/osoittamiin asiakas- ja potilastietojärjestelmää koske-

viin koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina erikseen. Muusta koulutuksesta vastaa palveluntuot-

taja. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen 

sekä tietojärjestelmiin liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta.  Ohjeistus ja tekninen tuki 

Life Care:n käyttöön ja kirjaamiseen tulee Jyväskylän kaupungin Digitaaliset palvelut ja tieto-

tuotanto -yksiköstä. 

Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuoritteet Lifecare-potilastieto-

järjestelmään. Asiakastyön kirjaaminen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden mu-

kaisesti, Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden kirjaamisohje, joka on nähtävillä 

asumispalveluyksikössä, lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Palveluntuottaja noudattaa 

tehostettuun palveluasumiseen liittyviä, Järjestäjän tietoturva-, turvallisuus- ja käyttöehtoja.    

 

4.2 RAI -arviointimenetelmä    

Jyväskylän kaupunki toteuttaa tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen asiakkaan toiminta-

kyvyn arvioinnin RAI - järjestelmällä (Resident Assessment Instrument, jatkossa ”RAI-järjes-

telmä” ja siihen perustuva ”RAI-arviointi”). RAI järjestelmän käyttö on kansallista ja lakisää-

teistä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn… 980/2012 - Ajantasainen lainsäädäntö - 

FINLEX ®). RAI-järjestelmä on ikääntyneiden asiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä 

kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä, josta lisätietoa löytyy osoitteesta: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Fajantasa%2F2012%2F20120980&data=04%7C01%7C%7C37cedb06591544bd1a5e08d97f415f3b%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637680741005380422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WpefD4ha6NpOwHyXiv0%2BCBm4I8MVUuWQA5u9AzEFT0E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Fajantasa%2F2012%2F20120980&data=04%7C01%7C%7C37cedb06591544bd1a5e08d97f415f3b%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637680741005380422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WpefD4ha6NpOwHyXiv0%2BCBm4I8MVUuWQA5u9AzEFT0E%3D&reserved=0
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https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta. RAI-

kokonaisarviointien yhteydessä tehdään lisäksi MNA-arviointi (Mini Nutrional Assessment) 

asiakkaan ali- ja virheravitsemustilanteen tunnistamisen tueksi.  

Asumisyksiköissä tehdään arviointi palveluntuottajan toimesta vähintään 6 kuukauden välein. 

RAI-arvioinneista kertyvän aineiston tiedot menevät Terveyden – ja hyvinvoinnin laitokselle 

(THL) puolivuosittain automaattisesti.  

Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilökuntansa RAI-arviointiosaamisesta ja kouluttami-

sesta. RAI-järjestelmän käyttöön liittyvä peruskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti alueelli-

silla RAI Infoilla, RAIsoft-ohjelmistossa verkkokursseilla (kurssikokonaisuus: ohjelmisto, arvi-

oinnin sisältö ja tulokset), RAI-vastaava ja esihenkilöt/päälliköt/johtajat – koulutuskokonai-

suuksilla. Koulutukset ovat maksuttomia. Jyväskylän kaupunki järjestää RAI:n ja Life Caren 

käyttöön liittyviä koulutuksia, joihin on sovitusti mahdollisuus osallistua.  

RAI–arvioinnin tulokset ovat Järjestäjän käytettävissä. Järjestäjä seuraa RAI - arviointien 

ajantasaisuutta ja luotettavuutta. 

 

5. Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuudet   

- Palvelusetelin vuorokausihinta = Sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama hinta 

(€/vrk) perustason ja erityistason palveluseteleille.  

- Tulosidonnainen omavastuuosuus = Nettotulojen perusteella asiakkaalle määräy-

tyvä, hinnaltaan sama kuin kaupungin omissa yksiköissä laskettava asiakasmaksu. 

Palveluntuottaja laskuttaa tulosidonnaisen omavastuuosuuden asiakkaalta.  

- Omavastuuosuus = Asiakkaalle laskettu tulosidonnainen omavastuuosuus + mahdol-

linen palveluntuottajan vuorokausihinnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvista-

man palvelusetelin vuorokausihinnan välinen erotus. Palveluntuottaja laskuttaa koko 

omavastuuosuuden asiakkaalta.  

- Asiakaskohtainen palvelusetelin arvo = Palvelusetelin vuorokausihinnasta vähen-

netään asiakkaan tulosidonnainen omavastuuosuus. Jyväskylän kaupunki maksaa 

asiakaskohtaisen palvelusetelin arvon palveluntuottajalle.  

- Palvelutuottajan vuorokausihinta = Palveluntuottajan palvelustaan määrittelemä 

vuorokausihinta. Mikäli palveluntuottajan vuorokausihinta on korkeampi kuin kaupun-

gin määrittämä palvelusetelin vuorokausihinta, asiakas maksaa erotuksen omavastuu-

osuutena.  

 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin vuorokausihinta 1.5.2022 al-

kaen:  

 Tehostetun palveluasumisen perustaso 140,00 € / vrk 

 Tehostetun palveluasumisen erityistaso 148,00 € / vrk 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thl.fi%2Ffi%2Fweb%2Fikaantyminen%2Frai-vertailukehittaminen%2Ftietoa-rai-jarjestelmasta&data=04%7C01%7C%7C37cedb06591544bd1a5e08d97f415f3b%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637680741005390381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GSlnso872npSEkNNcrkaS%2FbFZxoRIbra2DVvMGGMK6M%3D&reserved=0
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Jokaiselle tehostetun palveluasumisen asiakkaalle lasketaan asiakaskohtainen palvelusetelin 

arvo ja siitä tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös. Palveluseteli on vuorokausikohtainen. 

Arvo muodostuu hoitotasoon sidotun palvelusetelin vuorokausihinnan ja asiakkaan tulosidon-

naisen omavastuuosuuden erotuksesta. Tulosidonnainen omavastuuosuus lasketaan sa-

malla tavoin kuin vastaavan kunnallisen palvelun asiakasmaksu. Pitkäaikaisen tehostetun 

palveluasumisen maksu määräytyy lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista mu-

kaan.   

Asiakkaan tulosidonnaista omavastuuosuutta laskettaessa tulona huomioidaan asiakkaan 

säännölliset nettotulot. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on 

ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.  

Mikäli palveluntuottajan ilmoittama vuorokausihinta on suurempi kuin perusturvalautakunnan 

vahvistama palvelusetelin vuorokausihinta, asiakas maksaa näiden erotuksen tulosidonnai-

sen omavastuuosuutensa lisäksi.  

Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskuttaman omavastuuosuuden, huolehtii 

palveluntuottaja itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jyväskylän kau-

punki ei vastaa asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä omavastuuosuuksista. 

 

5.1 Palvelusetelin vuorokausihinnan muutos 

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa palveluseteleiden vuorokausihinnat saman aikaisesti 

tehostetun palveluasumisen puitesopimuksen hinnantarkistuksen kanssa. Asiakaskohtaiseen 

palvelusetelin arvoon sekä tulosidonnaiseen omavastuuosuuteen voi tulla muutoksia, jos pit-

käaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun määräytymisen perusteet asiakas-

maksulaissa, asiakkaan tulot tai asiakkaan maksama vuokra muuttuvat. Kaikissa edellä mai-

nituissa tapauksissa asiakkaalle tehdään uusi päätös. Palvelusetelin arvoon vaikuttaa myös, 

jos asiakkaan palvelusetelin taso muuttuu. 

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiak-

kaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolli-

set näkökohdat huomioon ottaen. Käytännössä asiakas voi hakea tulosidonnaiseen omavas-

tuuosuuteensa maksunalennusta, kuten Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen asiakas-

maksujen voimassa olevassa soveltamisohjeessa on kuvattu. Asiasta tehdään päätös. 

 

5.2 Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan tarkistaminen 

Palveluntuottaja voi tarkistaa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin vuorokausihintaa 

kerran kalenterivuodessa tai saman aikaisesti tehostetun palveluasumisen puitesopimuksen 

hinnantarkistuksen kanssa. Jyväskylän kaupunki ilmoittaa palveluntuottajille ajankohdan, jol-

loin hinnanmuutokset on mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin. Palvelusetelituottajan tulee in-

formoida asiakasta mahdollisista vuokrien korotuksista ja vuorokausihinnan korotuksen vai-

kutuksista omavastuuosuuteen. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa vuokrien korotukset myös 
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Jyväskylän kaupungille ennen vuokrien korottamista, sekä päivittää vuokrien suuruudet 

Palse.fi-portaaliin. 

 

6. Palse.fi-portaaliin kirjattavat tiedot 

Palveluntuottaja sitoutuu pitämään Palse.fi-portaalissa ilmoitettavat tiedot ajan tasalla, mm. 

yhteyshenkilön vaihtuessa. Yrityksen hallinnollinen käyttäjä luo yrityksen muille työntekijöille 

omat käyttäjätunnukset ja määrittelee sopivat käyttäjäoikeusrajoitukset.  

Palveluntuottaja tekee asiakkaan asumiseen ja hoitoon liittyvän päivittäisen kirjaamisen Jy-

väskylän kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Palveluntuottaja kirjaa laskutukseen 

vaikuttavat asiat ja asumisessa tapahtuneet keskeytykset asiakaskohtaisille kuukausirapor-

teille palse.fi-portaaliin portaalissa olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Palveluntuottaja ilmoittaa Palse.fi-portaalissa hakemuslomakkeella huoneiden ja asuntojen 

koot, vuokran (sis. sähkön ja veden) euroa / neliö /kk, sekä muut mahdolliset lisätiedot huo-

neisiin / asuntoihin liittyen. Nämä tiedot näkyvät julkisessa tuottajarekisterissä. 

 

7. Palvelusetelin laskutus ja keskeytyssäännöt 

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta tulosidonnaisen omavastuuosuuden ja mahdollisen 

omavastuuosuuden sekä Jyväskylän kaupungilta palvelusetelin arvon kuukausittain jälkikä-

teen. Laskutuksen perusteena on Järjestäjän tekemä palvelu- ja maksupäätös sekä laaditut 

laskutussäännöt, joiden perusteella tuottaja kirjaa mahdolliset keskeytykset ja muodostaa las-

kuviitteen. 

  

Laskutussäännöt 
Asiakkaalta laskute-
taan 

Jyväskylän kaupungilta 
laskutetaan 

Läsnäolo 

Tulosidonnainen oma-
vastuuosuus ja mah-
dollinen omavastuu-
osuus 

Asiakaskohtainen palvelu-
setelin arvo 

Tulopäivä / lähtöpäivä 
palveluasumisesta 
(sairaala, kotiloma, 
toinen yksikkö ym.) 

Tulosidonnainen oma-
vastuuosuus ja mah-
dollinen omavastuu-
osuus 

Asiakaskohtainen palvelu-
setelin arvo 

Asiakkaan poissaolo-
päivät 1-5 

Tulosidonnainen oma-
vastuuosuus ja mah-
dollinen omavastuu-
osuus 

Asiakaskohtaisesta palve-
lusetelin arvosta 50 % 
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Asiakkaan poissaolo-
päivät 6 – 
 

Ei laskuteta Ei laskuteta 

Asiakkaan kuolema 
palvelutalossa 

Kuolinpäivältä tulosi-
donnainen omavastuu-
osuus ja mahdollinen 
omavastuuosuus 

Kuolinpäivänä asiakas-
kohtainen palvelusetelin 
arvo. Laskutus päättyy tä-
män jälkeen. 

 

 

Palveluntuottaja muodostaa portaalissa jokaisen asukkaan osalta kuukausiraportin, johon 

merkataan mahdolliset keskeytykset. Jos ei asukkaalla ei ole ollut keskeytyksiä raportointijak-

son aikana, niin raportti palautetaan tyhjänä. 

Tuottaja laskuttaa Jyväskylän kaupunkia kuukausittain jälkikäteen Palse.fi-portaalin ohjeiden 

mukaisesti. Kun kaikkien asukkaiden kuukausiraportit on täytetty ja lähetetty, niin tuottaja 

muodostaa portaalissa Laskutus- välilehdellä koontilaskuviiteen. Koontilaskuviitteelle yhdisty-

vät kaikkien asukkaiden setelilaskutustiedot, eli asumisyksikkö lähettää vain yhden laskun. 

Tuottaja lähettää Jyväskylän kaupungille omalla laskutusjärjestelmällään sähköisen laskun, 

jossa tilaajan viitteenä / tilausnumerona / viitteenne- kentässä on portaalissa muodostettu 

laskuviite ja summana portaalin ilmoittama kokonaissumma. Erillistä tapahtumaerittelyä ei lai-

teta laskulle. 

 

8. Jyväskylän kaupungin ja palveluntuottajan välinen vastuunjako 

Jyväskylän kaupungin ja palveluntuottajan välinen vastuunjako on määritelty erillisessä vas-
tuunjakotaulukossa. Vastuunjako on sama kuin Tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa. 
Vastuunjakotaulukko on tuottajahakemuksen liitteenä Palse.fi-portaalissa. Tuottaja hyväksyy 

vastuunjakotaulukon tuottajaksi hakeutumisen yhteydessä. 

 

9. Oikeusohjeet  

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsäädännön sekä viranomaismää-

räysten ja -ohjeistusten palvelun tarjoamiselle asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja 

on velvollinen perehtymään.  

Palvelun tarjoamista ohjaavat mm. seuraavat keskeiset säännökset ja laatusuositukset:  

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

- Kansanterveyslaki (66/1972)  
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- Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista (980/2012)  

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201/2020) 

- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994)  

- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)  

- Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)  

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

tarvikelaki (23/2006)  

- Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

(1233/2006)  

- Työturvallisuuslaki (738/2002)  

- Työterveyshuoltolaki (1383/2001)  

- Kielilaki (423/2003)  

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 

2020:29)  

- Vireyttä seniorivuosiin: ikääntyneiden ruokasuositus (THL 2020) 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 

(1201/2020) 

 

 

 


