
Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli 

26.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

palveluseteleiden sääntökirja 



 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA,  

LYHYTAIKAISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI    2 

Sisältö 
 
1 Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli ............................................................................... 3 

1.1 Palvelun kuvaus ja myöntämisperusteet ................................................................................ 3 

1.2 Palvelun sisältövaatimukset ................................................................................................... 3 

1.2.1 Hoitotyö ja päivittäistoiminnat .......................................................................................... 3 

1.2.2 Ateriapalvelu ................................................................................................................... 4 

1.2.3 Tukipalvelut ..................................................................................................................... 5 

1.2.4 Turvallisuus ..................................................................................................................... 6 

1.2.5 Siivous ja pyykkihuolto .................................................................................................... 6 

1.2.6 Virkistystoiminta, kuntoutus ja kuntouttava työote ........................................................... 7 

1.3 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset ......................................................... 8 

1.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset................................................................. 9 

1.5 Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus .............................................................. 10 

1.6 Laskutus ja palvelutapahtuman kirjaaminen palse.fi-portaaliin ............................................. 11 

1.7 Tietojärjestelmävaatimukset, kustannukset ja kirjaaminen ................................................... 11 

1.8 Laadunhallinta, valvonta ...................................................................................................... 12 

1.9 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet ....................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA,  

LYHYTAIKAISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI    3 

1 Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli 

 

1.1 Palvelun kuvaus ja myöntämisperusteet 

Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli (LAH-palveluseteli) voidaan myöntää omaishoidon 

asiakkaalle. Se on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisen vapaan aikaiseen omais-

hoidettavan hoidon järjestämiseen. Lyhytaikaisen palveluasumisen tavoitteena on tukea asiakkaan 

kotona asumista sekä tukea omaishoitajaa omaisen/läheisen hoitotyössä. Palvelusetelin myöntä-

minen perustuu palvelun tarpeeseen. Se myönnetään samoin perustein kuin kaupungin oma pal-

velu ja on vaihtoehtoinen tapa palvelujen järjestämiselle. Asiakas valitsee itse hyväksytyistä palve-

lusetelituottajista haluamansa palveluntuottajan. 

 

LAH-palvelusetelin keskeiset periaatteet:  

 LAH-palvelusetelin myöntää omaishoidon palveluohjaaja.  

 Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu ja sitä myönnetään palveluun varatun mää-

rärahan puitteissa.  

 Asiakkaalle tehdään palvelun myöntämisestä palvelupäätös, jossa määritellään, kuinka 

usein ja kuinka pitkiä jaksoja asiakkaalle myönnetään. Lisäksi päätöksessä näkyy asiak-

kaan asiakasosuus sekä palvelusetelin arvo. 

 LAH-palvelusetelissä yksi palvelusetelivuorokausi on 24 tuntia.  

 Palveluseteliä voidaan myöntää enintään kaksitoista seitsemän vuorokauden jaksoa vas-

taava määrä vuodessa.  

 Omaishoitajan vapaa (3 vrk/kk) on käytettävissä kalenterivuoden loppuun. 

 Muu lyhytaikaishoito (4 vrk/kk) on käytettävissä pääsääntöisesti myöntämiskuukauden ai-

kana 

 Jos asiakas haluaa olla lyhytaikaisen palveluasumisen paikalla palvelusetelillä myönnettyä 

aikaa pidempään, tulee hänen tehdä sopimus palvelusetelin ylittävästä ajasta suoraan pal-

veluntuottajan kanssa ja vastata näiltä osin kustannuksista kokonaisuudessaan itse.  

 LAH-palveluseteliä ei pääsääntöisesti käytetä akuuttien kriisitilanteiden aiheuttamaan pal-

velutarpeeseen, vaan nämä asiakkaat ohjataan kaupungin omaan toimintaan.  

 

1.2 Palvelun sisältövaatimukset 

1.2.1 Hoitotyö ja päivittäistoiminnat  

Lyhytaikaishoito sisältää asumisen, kokonaisvaltaisesti ympärivuorokautisen asumisen palvelut ja 

tarvittavan hoidon, avustamisen ja toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä. Palveluntuottaja si-

toutuu hoitamaan asiakasta niin pitkään kuin se on hoitotyön (ei sairaalahoidon tarvetta) ja asumi-

sen puitteiden mukaisesti mahdollista (mm. tarvittaessa mahdollisuus sähkökäyttöiseen säätösän-
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kyyn, pyörätuolin käyttöön ja laveripesuihin). Asiakkaan vaihtelevat oireet, esimerkiksi haasteelli-

nen käyttäytyminen, jotka eivät vaadi sairaalahoitoa, eivät saa estää asiakkaan lyhytaikaishoidon 

jatkumista kyseisessä paikassa. 

 Asiakkaalle laaditaan tulotilanteessa kirjallinen tavoitteellinen hoito- ja kuntoutussuunni-

telma jaksolle yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. 

 Asiakkaan kotiutuessa tehdään yhteenveto jaksosta edellä tehdyn suunnitelman ja tavoittei-

den mukaisesti.  

 

Hoidolliset tehtävät:  

 kokonaisvaltaisesta hygieniasta (hampaiden pesu/suun puhdistus 2 kertaa vuorokaudessa, 

ihonhoito, kynsien leikkaaminen, suihkussa käynti jne.), wc-toimista (myös katetrointi, avan-

teen hoito) sekä hiusten ja parran siisteydestä huolehtiminen  

 asianmukaisesta pukeutumisesta huolehtiminen 

 ravitsemuksesta huolehtiminen  

 terveydentilan ja voinnin seuranta sekä tarpeenmukainen hoito ja hoitoonohjaus  

 tarvittaessa konsultointi ja yhteistyö omalääkärin ja perusterveydenhuollon sekä erikoissai-

raanhoidon kanssa  

 hoitotarvikkeiden ja välineiden hankinnassa avustaminen  

 apuvälineiden hankinnan ja käytön opastaminen, säätäminen asiakkaalle sopivaksi sekä 

apuvälineen siisteydestä huolehtiminen  

 lääkkeiden jakaminen ja lääkkeiden anto, lääkehoidon seuranta sekä arviointi  

 annosmuutokset lääkärin antamien ohjeiden mukaan 

 tarvittavista seurannoista (esim. RR, Gm) huolehtiminen 

 tarvittaessa sairaanhoidolliset toimenpiteet, esimerkiksi haavanhoitojen toteuttaminen ja 

hoidon vaikutusten seuranta lääkärin antaman ohjeen mukaan tai injektioiden antaminen 

 

Sosiaalinen ja henkinen tuki sekä yhteistyö omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa  

 asiakkaan tarpeesta lähtevä yhteistyö eri tahojen kanssa 

 sosiaalisen verkoston ylläpitäminen ja siihen kannustaminen 

 yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 

 asiakkaan avustamisen häntä koskevien etuuksien hakemisessa 

 

1.2.2 Ateriapalvelu 

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

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

Ruokahuollossa sitoudutaan valtakunnalliseen ikäihmisten ravintosuositukseen (Ravitsemussuosi-

tukset ikääntyneille, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010). Ruokahuollossa otetaan huomioon 

ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketieteen näkökulmat.  
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Aterioiden suunnittelussa varmistetaan asiakkaan riittävä ravinnonsaanti sekä aterioiden monipuo-

lisuus ja terveellisyys. Suunnittelussa huomioidaan myös se, että ateriat ovat ikäihmisten makutot-

tumuksia vastaavia ja maittavia sekä ravintosisällöltään edellä mainitun suosituksen mukaisia. 

Riittävä nesteiden ja ravinnon saanti turvataan antamalla asiakkaan tarvitsemaa apua ruokailutilan-

teissa. Palveluntuottaja on määritellyt menettelytavat, joiden avulla heikkokuntoisten asiakkaiden 

riittävä nesteiden- ja ravinnonsaanti turvataan. Soseutetun ruoan monipuolisuuteen ja esteettisyy-

teen kiinnitetään huomiota. 

Asiakkailla on mahdollisuus erityisruokavalioihin esimerkiksi allergian (esim. laktoosi-intoleranssi, 

keliakia), diabeteksen tai kihdin vuoksi sekä myös uskonnollisista tai vakaumuksellisista syistä. 

Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemuksellisesti riittävät. 

Ateria-aikojen tulee jakautua tasaisesti pitkin päivää huomioiden erityistarpeet, kuten energiatiheä 

ruokavalio. Asiakkaiden yöpaasto on korkeintaan 10–11 tuntia ja asiakkaalla tulee olla mahdolli-

suus nauttia välipaloja myös myöhään illalla ja yöllä. 

Asumisyksikössä seurataan asiakkaiden ravitsemusta ja painoa. Päivittäinen energiansaanti on 

vähintään 1 500 kcal (6,5 MJ). Tehostettua ruokavaliota järjestetään tarvittaessa (esim. run-

sasenerginen ravinto).  

Ruokalistat (4–6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. 

Ruokalistoissa huomioidaan perinneruoat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat sesonkiruoat. 

Ruokailuajat on määritelty ja myös ne ovat asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. 

Palveluntuottaja kerää asiakkailta säännöllisesti palautetta ruoasta ja hyödyntää sitä ateriapalvelun 

kehittämisessä. 

Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa. Tarvittaessa ruoka tarjoil-

laan asiakkaan omaan huoneeseen. 

Ruoan kanssa tekemisissä olevalla henkilökunnalla on elintarvikelain edellyttämä hygieniapassi. 

Palveluntuottajalla on ohjeistus hygieniasta (mm. käsihygienia). Elintarvikehuollon omavalvonta-

suunnitelma on tehty ja hyväksytty. Suunnitelma on nähtävillä asumisyksikössä. 

Palveluasumisyksikössä on suunnitelma siitä, miten ravitsemuksesta huolehditaan ongelmatilan-

teissa kohderyhmä huomioiden. 

 

1.2.3 Tukipalvelut 

Tukipalvelu sisältää turvapalvelun (henkilökunta läsnä ympäri vuorokauden), siivouksen (sisältää 

wc-paperit ja roskapussit), pyykinpesun (tavallinen konepesu, sisältää pesuaineet) ja talossa ta-

pahtuvan virkistystoiminnan.  

Palvelutuottaja vastaa yleisten hoito- ja kulutustarvikkeiden riittävästä ja säännöllisestä hankin-

nasta omalla kustannuksellaan (esim. peseytymistuotteet, perusihovoiteet, vessapaperi). Erityiset 

henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja itse hankitut tai hoitotarvikejakeluna saadut hoitotarvikkeet 

(vaipat, katetrit, haavanhoitotuotteet) asiakas tuo mukanaan lyhytaikaishoitojaksolle. 
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1.2.4 Turvallisuus 

Asiakas saa halutessaan aina henkilökohtaisesti yhteyden henkilökuntaan vuorokaudenajasta riip-

pumatta. 

Palveluntuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke, puhelimen yhteydessä 

oleva hälytysmahdollisuus, kulunvalvonta tai riittävä muu järjestely). Järjestelmä laitteineen sisältyy 

tarjottavan palvelun hintaan, kuten myös hälytysten perusteella tapahtuvat auttamiskäynnit. 

Yöhoitaja kiertää asumisyksikössä asiakkaiden kunnon ja toimintakyvyn edellyttämällä tiheydellä ja 

kirjaa kierroksista syntyneet poikkeukselliset havainnot.  

Asiakkaiden hoidontarpeeseen perustuva kahden autettavuus on turvattava kaikkina vuorokau-

denaikoina. 

Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet turvallisina ja kulkureitit esteettöminä. 

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seuraavissa tilanteissa: huonomuistisen 

asiakkaan turvallisuuden varmistaminen, kaatumavaara-asiakkaan tunnistaminen, puuttuminen 

asiakkaan kaltoinkohteluun, asiakkaan liikkumisvapauden rajoittaminen sekä toimiminen muissa 

erityistilanteissa (esim. evakuointi, ensiapu, väkivalta tai kadonneen asiakkaan etsintä). Asumisyk-

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

menpiteet dokumentoidaan. 

Asumisyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma. Asumisyksi-

kön henkilökunta on harjoitellut suunnitelman toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuuskoulutusta 

järjestetään säännöllisesti. Turvallisuusselvitys on tehty ja asumisyksiköllä on pelastustoimen lain-

säädäntöön perustuva turvallisuussuunnitelma, jossa on kartoitettu sisäiset ja ulkoiset uhkatekijät. 

Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle tapahtuneet hälytykset ja niistä aiheutuneet seuraamukset. 

Palveluntuottaja huolehtii riskikartoitusten säännöllisestä tekemisestä. Korjaavat toimenpiteet do-

kumentoidaan. 

Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toimintaansa koskeva kattava ja voi-

massa oleva vakuutus. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahinkojen varalta. 

Palveluntuottajia suositellaan ohjeistamaan asiakkaita ottamaan kotivakuutuksen. 

Palveluntuottaja noudattaa Jyväskylän kaupungin potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman oh-

jeita. 

 

1.2.5 Siivous ja pyykkihuolto 

Palveluntuottaja tarjoaa asiakkaiden käyttöön tarvittavat vuodevaatteet (patja, peitot, tyynyliinat ja 

muut vuoteessa tarvittavat tarvikkeet, kuten siirtolakanat, tekstiilivuodesuojat jne.) ja liinavaatteet. 

Näiden pesusta ja muusta käsittelystä vastaa palveluntuottaja. Vaatehuoltoon sisältyy asiakkaiden 

vaatteiden puhtaudesta huolehtiminen tarvittaessa (normaali konepesu). Pyykinpesussa käytetään 

ympäristöystävällisiä ja allergiaoireita aiheuttamattomia tuotteita. 
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Palveluntuottaja huolehtii asiakashuoneiden päivittäisestä siisteydestä. Palveluntuottajalla on kirjal-

linen siivoussuunnitelma, joka on asumisyksikössä asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. Siivous-

suunnitelmassa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivousta hoita-

valla henkilökunnalla on riittävä osaaminen. Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asiakashuonei-

den yleisilme on siisti. Asumisyksikössä on kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, jossa on määritelty 

vastuut ja tehtävät. 

Siivoukseen kuuluvat tarvittavat aineet ja välineet, ylläpito- ja viikkosiivous sekä vuosittainen suur-

siivous. Asumisyksikössä päivittäinen siistiminen on osa jokapäiväistä huolenpitotyötä. Hoitotoi-

menpiteiden yhteydessä tarkistetaan, että asiakashuone on kunnossa, pyyhitään tahrat, viedään 

roskat, oiotaan tekstiilit ja otetaan roskat lattioilta. Asiakashuoneen viikkosiivous sisältää imuroinin, 

lattioiden kosteapyyhinnän, mattojen tuuletuksen kahdesti kuukaudessa, hygieniatilojen perussii-

vouksen sekä huolehtimisen asunnon yleisestä järjestyksestä. Suursiivous on kerran vuodessa ta-

pahtuva perusteellinen siivous, johon sisältyvät vaate- ja keittiökaappien sekä parveketilan puhdis-

tus ja järjestäminen sekä ikkunoiden ja parvekelasien pesu. 

Palveluntuottaja vastaa siivouksesta asiakkaan vaihtumisen yhteydessä. 

 

1.2.6 Virkistystoiminta, kuntoutus ja kuntouttava työote 

Palveluntuottaja järjestää asiakkailleen toiminnallisia ryhmiä ja/tai keskusteluryhmiä sekä viriketoi-

mintaa päivittäin. Lisäksi asiakkaille järjestetään juuri heidän tarpeilleen soveltuvia liikuntaryhmiä. 

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja so-

siaalista toimintakykyä. 

Lyhytaikaishoidon asiakkaille järjestetään tavoitteellista yksilöllistä tai ryhmämuotoista kuntoutusta 

(vähintään 30 minuuttia) vähintään 2 kertaa viikossa/asiakas. Lyhytaikaishoitojakson tarkoituksena 

on tukea asiakkaan kotona pärjäämistä omaishoidon turvin.  

Asiakkaalla on mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan, jota toteuttavat hoitajat sekä ulkopuoliset 

yhteistyötahot. Viikko-ohjelma on näkyvillä yksikössä. 

Asiakkaalla on hänen kuntonsa niin salliessa mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun tarpeen mukai-

sesti avustettuna. Mikäli yksikössä on parvekkeet ja/tai terassit, niiden käyttö on mahdollistettava 

myös apuvälineitä käyttäville. Myös vuoteen siirtäminen terassille tai parvekkeelle on toivottavaa. 

Asiakkaan toimintakykyä tuetaan ja ylläpidetään kokonaisvaltaisesti. Asiakkailla on oltava mahdolli-

suus olla osallinen asumisyhteisössään toimintakyvystään riippumatta. Käytössä on kuntouttava 

työote kaikissa päivittäisissä toiminnoissa huomioiden fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset voimava-

rat. Asiakas toimii itsenäisesti omien voimavarojensa puitteissa päivittäisissä toiminnoissa. Tarvit-

taessa lyhytaikaishoitojaksolla avustetaan apuvälineiden käytössä ja välineiden kunnon tarkastuk-

sessa, arvioidaan apuvälineiden tarvetta ja ohjataan niiden hankkimisessa yhteistyössä Jyväskylän 

kaupungin fysio- ja toimintaterapian kanssa. 
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1.3 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset 

Henkilöstön määrä ja rakenne 

Henkilöstön määrää ja mitoitusta laskettaessa noudatetaan ikäihmisten palvelujen laatusuositusta 

(STM 2017:6). Tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia sosiaalihuollon ammatti-

henkilöistä (817/2015) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994) ja ase-

tusta (564/1994). 

Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan huomioi-

den myös erityisosaamista edellyttävien asiakkaiden määrä. 

Asumisyksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka työskentelee yksikössä täysipäiväisesti. Vastuu-

henkilöllä on ylempi sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto, sosiaali- tai terveysalan korkea-

koulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja vähintään kahden (2) vuoden työkokemus vanhus-

työstä sekä kokemusta/koulutusta esimiestyöstä. 

Henkilöstömäärää suunniteltaessa on varmistettava mitoituksen joustavuus (mm. poissaolojen kor-

vaaminen sijaisilla). 

Tarvittava hoito on turvattava vuorokauden kaikkina aikoina. 

Asumisyksikössä tulee olla käytettävissä sairaanhoitajan työpanosta seitsemänä päivänä viikossa. 

Jokaisessa työvuorossa yksikön lääkehoidosta vastaa vähintään lääkehoitokoulutuksen saanut lä-

hihoitaja.  

Tukipalveluihin on varattava riittävä määrä henkilöstömitoitusta, joka ei sisälly hoitohenkilökunnan 

mitoitukseen. 

 

Henkilöstön ammatillinen osaaminen 

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen on vastattava asiakkaiden hoidon ja hoivan tarpeita niin, 

että asiakasta ei tarvitse siirtää yksiköstä muulloin kuin hänen ollessaan sairaalahoidon tarpeessa.   

Asumisyksikön henkilöstöllä on riittävä suomen suullinen ja kirjallinen kielen taito ottaen huomioon 

henkilön työtehtävät. 

Palveluntuottajan henkilöstöllä on taidot tehdä yhteistyötä asiakkaiden, heidän omaistensa ja lä-

heistensä sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimijoiden sekä tilaajan kanssa. 

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikön henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä 

sekä lakisääteisen täydennyskoulutuksen järjestämisestä. 

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

telman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa” (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 14/2015) mu-

kainen lääkehoidon osaaminen. 

Hoitohenkilöstöllä tulee olla voimassa olevat ensiapukoulutukset, lääkeluvat ja hygieniapassit. 
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Palveluntuottaja huolehtii siitä, että vaativampia sairaanhoidollisia tehtäviä varten yksikössä on riit-

tävästi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tällaisia tehtäviä 

ovat mm. vaativat lääkehoidot (lääkeinfuusiopumput, suonensisäinen lääkehoito) ja korvien tutkimi-

nen ja huuhtelu. Edellä mainitut laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt toimivat myös amma-

tillisina asiantuntijoina sairaanhoidollisissa tehtävissä yksikön muulle henkilöstölle. 

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjes-

telmiin liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palveluntuottajan 

työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa palveluntuottaja. 

 

1.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset 

Palveluntuottajan LAH-palvelua tuottava yksikkö sijaitsee Keski-Suomen maakunnan alueella. 

Palveluntuottajan tarjoamien palveluiden ja tilojen tulee vastata Aluehallintoviraston/Valviran myön-

tämää toimilupaa. Kyseessä on lyhytaikaishoito asumisyksikössä itsenäisessä asunnossa tai ryh-

mäkodissa olevassa omassa huoneessa. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia asumisyksi-

kössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilat soveltuvat asiakkaiden käyttöön. Tiloissa on mahdol-

lista järjestää kuntouttavaa toimintaa ja yhteisiä tilaisuuksia. Jos asumisyksikön tilat ovat useassa 

kerroksessa, niiden välillä on hissi. 

Asiakkaalla on käytössään esteetön henkilön käyttöön soveltuva oma huone ja wc-pesutila, jossa 

on tarvittavat tukikahvat ja jonka oven saa suljettua. Tilat mahdollistavat sängyn ja apuvälineiden 

liikuttelun pois huoneesta. 

Huoneissa on vähintään seuraava kalustus ja varustelu: asiakkaan tarpeen mukainen sänky tarvit-

tavine lisätarvikkeineen (esim. sähkötoiminen säätösänky ja laidat), patja ja vuodevaatteet, muut 

liinavaatteet, vaatekaappi ja lukittava säilytysmahdollisuus.  

Asumisyksikön tiloista on fyysisesti esteetön pääsy ulkoilemaan. Ympäristö pidetään mahdollisuuk-

sien mukaan viihtyisänä. Myös muistisairaan turvalliseen ulkoiluun on kiinnitettävä huomiota ja tur-

vattava se esimerkiksi piha-alueen aitaamisella, ellei hoitajan jatkuvaa läsnäoloa voida järjestää. 

Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. 

Palveluntuottaja on nimennyt vastuuhenkilön ja vastaa em. kustannuksista itse. 

Asumispalveluyksikön hankintavastuulle kuuluvat asiakkaiden yhteiskäytössä olevat apuvälineet 

sekä välineet, joiden käytön tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden paran-

taminen.  

Palveluntuottajalla tulee olla varattuna riittävä määrä yleisiä apuvälineitä (suhteessa asiakasmää-

rään) asiakkaiden käyttöön (esimerkkejä apuvälineistä: pyörätuoli, pyörällinen suihkutuoli, pesu-

paari, nousutuki, tukikahva, säädettävä sänky, wc-koroke, henkilösiirron ja noston apuvälineet) 

niissä tilanteissa, jolloin niitä ei myönnetä lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella (sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011). Pal-

veluntuottajan itse hankkimien apuvälineiden huolto- ja puhdistusvastuu on palveluntuottajalla. 
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Apuvälineiden laadun ja määrän tulee olla asiakkaiden toimintakykyä ja hoitoisuutta vastaava. Pal-

veluntuottaja ohjaa ja neuvoo asiakasta apuvälineiden käytössä sekä huolehtii siitä, että apuväli-

neet ovat toimivia ja turvallisia. 

 

1.5 Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus 

Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon toteutuneilta hoitovuorokausilta. 

Asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden eli asiakasmaksun sekä lisäksi ylimenevän 

osan, mikäli asiakkaan valitseman palveluntuottajan vuorokausihinta on suurempi kuin perusturva-

lautakunnan vahvistama vuorokausihinta.  

Vuorokausi = 24 tuntia. Esimerkiksi yhdestä vuorokaudesta: saapuminen klo 12 ja lähtö klo 12. 

Vuorokausihinta = Perusturvalautakunnan vahvistama palvelusetelin vuorokausihinta.  Vuorokau-

sihinta sisältää hoidon, hoivan, ateriat sekä kaikki asumisen kustannukset (myös kiinteistökulut, 

sähkö ja vesi).  

Palveluntuottajan vuorokausihinta = Palveluntuottajan palvelustaan määrittelemä vuorokausi-

hinta. 

Omavastuuosuus = Palveluntuottajan vuorokausihinnan ja perusturvalautakunnan vahvistaman 

vuorokausihinnan erotus. Palveluntuottaja laskuttaa koko omavastuuosuuden asiakkaalta. 

Asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus = Lautakunnan hyväksymä vuorokausikohtainen 

omavastuu, joka vastaa kunnallisen palvelun asiakasmaksua. 

Palvelusetelin arvo = Perusturvalautakunnan vahvistaman vuorokausihinnan asiakasmaksua 

vastaavan omavastuuosuuden erotus. Palveluntuottaja laskuttaa kunnalta palvelusetelin arvon to-

teutuneilta hoitovuorokausilta.  

Perusturvalautakunnan vahvistama palvelusetelin vuorokausihinta Lyhytaikaisen palveluasumisen 

palvelusetelituotteille on 100,68 € /vrk vuonna 2020. 

Asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus vuonna 2020  

- Omaishoidon vapaa lyhytaikaisessa palveluasumisessa 11,40 € / vrk 

- Omaishoidon muu lyhytaikainen palveluasuminen 36,20 € / vrk 

Palvelusetelin arvo vuonna 2020 (kun vuorokausihinnasta on vähennetty asiakasmaksua vastaava 

omavastuuosuus) 

- Omaishoidon vapaa lyhytaikaisessa palveluasumisessa 89,28 € / vrk 

- Omaishoidon muu lyhytaikainen palveluasuminen 64,48 € / vrk 
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1.6 Laskutus ja palvelutapahtuman kirjaaminen palse.fi-portaaliin 

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Tätä sopi-

mussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoi-

keuden säännökset ja oikeusperiaatteet (esim. palveluntuottajalla oikeus periä maksua ”ilman pe-

rusteita” tapahtuneesta äkillisestä peruuntumisesta). Palveluntuottaja määrittelee sovitun jakson 

peruutusehdot. 

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden sekä kunnalta palvelusetelin arvon to-

teutuneilta hoitovuorokausilta kuukausittain jälkikäteen. Laskutuksen perusteena on kunnan te-

kemä palvelupäätös.  

Palveluntuottaja kirjaa palvelutapahtumat eli asiakkaan toteutuneet hoitovuorokaudet palse.fi-por-

taaliin. Palvelutapahtumakirjaukset ovat ehtona palvelun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset on 

tehtävä 30 päivän sisällä palvelun antamisesta. Palveluntuottaja voi laskuttaa Jyväskylän kaupun-

kia vain toteutuneilta hoitovuorokausilta.  

Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskuttaman omavastuuosuuden, palveluntuottaja 

huolehtii itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jyväskylän kaupunki ei vastaa 

asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä asiakasmaksuosuuksista. 

 

1.7 Tietojärjestelmävaatimukset, kustannukset ja kirjaaminen  

Palveluntuottaja ilmoittaa ensimmäisestä varatusta LAH-jaksosta päätöksen tehneelle palveluoh-

jaajalle, joka nostaa asiakkaan Lifecare-asiakastietojärjestelmän asiakasryhmään. 

Palveluntuottaja kirjaa Lifecare-asiakastietojärjestelmään tulotilanteessa hoito- ja kuntoutussuunni-

telman, jakson aikana hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot sekä kotituessa yhteenvedon jaksosta. 

Lifecare-asiakastietojärjestelmä 

Palveluntuottaja maksaa tilaajalle vuosimaksua yhdestä virtuaalityöaseman käytöstä (1 200 €/v 

vuonna 2021), joka kattaa virtuaaliyhteyden (1 tunnus/työasema) ja Lifecare-tuen sekä tilaajan 

hankkiman Lifecare-lisenssin käytön. Palveluntuottaja sitoutuu hankkimaan tilaajan tietohallinnon 

vaatimusten mukaiset tietokoneet, joihin Jyväskylän kaupunki asentaa Lifecare-potilasjärjestelmän 

tai virtuaaliyhteyden sekä niihin liittyvät järjestelmät.  

Kirjaaminen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti (Jyväskylän kaupungin 

ikääntyneiden palveluiden kirjaamisohje) lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Palveluntuottaja 

noudattaa tilaajan Lifecare-järjestelmään liittyviä tietoturva-, turvallisuus- ja käyttöehtoja.  

Tilaaja järjestää palveluntuottajan työtekijöille Lifecare-järjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen 

palvelun alkaessa. Sen jälkeen palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua tilaajan järjestä-

miin/osoittamiin Lifecare-koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina erikseen. Tällä välin koulutuksesta 

vastaa palveluntuottaja.  
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Palveluntuottajalla tulee olla järjestelmä tai kirjattu toimintatapa poikkeamatilanteiden dokumentoin-

tia varten ja menettelytavat poikkeamien käsittelyyn. Jyväskylän kaupunki pidättää oikeudet hin-

nanmuutoksiin ja mahdollisiin tietojärjestelmämuutoksiin.  

 

 

 

1.8 Laadunhallinta, valvonta    

Laadunhallinta 

Yksiköllä on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma ja omavalvonnasta vastaava henkilö on 

nimetty siten kuin laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää. 

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikössä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja 

kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvalli-

suuden takaamisesta.  

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

Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritelty kirjallisesti. 

Asumisyksikön keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on määritelty kirjallisesti. 

Asumisyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten käypä hoito -suosituksia, 

sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. 

Asumisyksiköllä on kirjallinen, sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukainen lääkehoitosuunni-

telma. Lääkehoidosta vastaava henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin hyväksymä. 

Henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja myönnetyistä luvista on ajan tasalla oleva luettelo (Turval-

linen lääkehoito -opas THL 14/2015). 

Yksiköllä on kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet erityistilanteisiin. Hygieniasta vastaava henkilö on 

nimetty.  

Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta asiakkailta ja näiden läheisiltä vuosittain. Tulokset toimite-

taan tilaajalle. Palaute dokumentoidaan ja sitä hyödynnetään asumisyksikön toiminnan kehittämi-

sessä. 

Tilaaja varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyytyväisyyskyselynsä sisällön ja ajankoh-

dan. Palveluntuottaja toteuttaa kyselyn ja toimittaa sen tulokset tilaajalle. 

Palveluntuottajan asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asiakasreklamaatioon ilman tarpeetonta viivy-

tystä. Mikäli reklamaatio havaitaan perustelluksi, palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä kaikin 

kohtuullisena pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot dokumentoidaan ja ilmoitetaan kirjallisesti van-

huspalveluiden valvontatiimille. 

Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ympäristöasioiden huomioimisesta palvelussa. 
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Vaadittava raportointi ja valvonta 

Palveluntuottaja toimittaa vaadittavat raportit tilaajalle tilaajan määrittelemän aikataulun mukaan. 

Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.  

Tilaajalla on oikeus tehdä valvonta- ja auditointikäyntejä. 

Palveluntuottaja raportoi tilaajalle valvontakäynnin yhteydessä asumisyksikön henkilöstön määrän 

ja koulutuksen sekä voimassa olevat lupatodistukset. 

 

1.9 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet 

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsäädännön sekä viranomaismääräys-

ten ja -ohjeistusten palvelun tarjoamiselle asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja on velvolli-

nen perehtymään. 

 Palvelun tarjoamista ohjaavat mm. seuraavat keskeiset säännökset ja laatusuositukset: 

 laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/ 2009) 

 sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983) 

 kansanterveyslaki (6/1972) 

 terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

 laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

 laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 henkilötietolaki (523/1999) 

 laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista (980/2012) 

 laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) 

 laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 

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

 laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) 

 laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 

 pelastustoimilaki (561/1999) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 

 elintarvikelaki (23/2006) 

 tilaajavastuulaki (1233/2006) 

 työturvallisuuslaki (738/2002) 

 työterveyshuoltolaki (1383/2001) 

 kielilaki (423/2003) 

 laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

 ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2017:6) 

 valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset ikääntyneille (2010) 

 

 


