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1 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat) 

1.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit  

Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaan tilapäiseen palvelutarpeeseen ja se on kestoltaan alle 

kaksi viikkoa (max. 14 vrk) kestävää hoitoa ja huolenpitoa. Uudet asiakkaat tulevat palveluiden pii-

riin Jyväskylän kaupungin OIVA-keskuksen keskitetyn palveluohjauksen kautta. Tilapäisellä palve-
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lusetelillä järjestetty kotihoito tarjotaan määrärahan puitteissa asiakkaalle, vuosittain perusturvalau-

takunnan vahvistamien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon myöntämisen perusteiden ja 

soveltamisohjeiden mukaisesti. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tuotetun palvelun myöntää 

Oiva-keskuksen palveluohjaaja, ja päätös perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen palvelutarpeenar-

viointiin. Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan myöntää 1 tunti päivässä ja setelin arvo on 

24 euroa/tunti. Tilapäisen kotihoidon käynnit voivat olla enintään 2 x vuorokaudessa 0,5 h/käynti-

kerta, jolloin palveluseteliarvo on 12 euroa/käyntikerta.  

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan myöntää: 

 Henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt tai hoidon tarve on tilapäinen ja hoidon toteut-

taminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista, eikä asiakas 

pysty itse hakeutumaan avoterveydenhuollon palveluihin käyttämällä julkista liikennettä tai 

taksipalveluja.  

 Henkilölle, jonka tarvitsemaa palvelua ei ole mahdollista muutoin järjestää taloudellisten 

syiden vuoksi: harkinnanvaraisesti asiakkaan bruttotulojen jäädessä täysimääräisen ta-

kuueläkkeen ja ylimmän hoitotuen suuruisen yhteenlasketun summan alle (1 100,12 € 

vuonna 2018), pariskuntien kohdalla tuloraja kaksinkertaisena (yhteensä 2 200,24 € vuonna 

2018).  

 Sotainvalidille, jonka haitta-aste on ≥ 10 %  

Seuraavissa tapauksissa henkilö ohjataan ensisijaisesti käyttämään avoterveydenhuollon 

palveluja tai yksityisiä palveluntuottajia: 

 verikokeiden ottamiseen  

 lyhytaikaisiin haavahoitoihin  

 yksittäisiin sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin (ompeleen poistot, korvahuuhtelut)  

 tarkistuskäynteihin, joita terveydentilan tai voinnin seuranta ei vaadi  

 

1.2 Palvelun sisältövaatimukset 

Tilapäisen kotihoidon palvelun sisältö muodostuu asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaisesti. 

Henkilön toimintakyvyssä on tapahtunut oleellinen muutos (fyysisen toimintakyvyn vajaus) ja palve-

lun tarve on tilapäinen. Tilapäinen kotihoito on asiakkaan henkilökohtaiseen hoitoon liittyvää lyhyt-

aikaista apua, jossa hän tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä. Asiakkaan katso-

taan kuntoutuvan omatoimiseksi saamansa tilapäisen avun jälkeen. 

Esimerkkejä hoidon tarpeesta: 

 Tapaturman (ei pelkkä pesuapu) vuoksi asiakas tarvitsee tilapäisesti apua päivittäisissä toi-

missa.  

 Klexane-injektion pistäminen. 

 Asiakkaalle aloitettu avannehoito.  

 Katetroinnit tilapäisesti tai sen opettaminen.  

 Asiakkaalle on aloitettu lääkehoito. Kotiutumisen yhteydessä on epävarmuutta, onnistuuko 

lääkkeiden oikea annostelu (ei muistisairaat ja mielenterveysasiakkaat) heti kotiutumisen 

jälkeen. Mahdollisesti dosetin käytön opettaminen asiakkaalle. 
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 Tukisukkien laiton opettaminen.  

 

1.3 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset 

Tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

(817/2015) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994) ja asetusta 

(564/1994) siten, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään tilanteessa vaarannu.  

Tilapäisen palvelusetelituottajan pätevyysvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan pe-

rustutkinto, lähihoitaja. 

Palveluntuottajalla tulee lisäksi olla tehtävän edellyttämä riittävä suomen kielen kirjallinen ja suulli-

nen taito. Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on pystyttävä asioimaan asiakkaiden ja tilaajan 

kanssa sujuvasti suomen kielellä sekä hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Henkilöstöllä 

tulee olla lääkärin hyväksymä ja allekirjoittama lääkelupa, ensiapukoulutus ja hygieniapassi. Yrityk-

sellä tulee olla lääkärin hyväksymä lääkehoitosuunnitelma. 

 

1.4 Tietojärjestelmävaatimukset ja kirjaaminen 

Tilapäisen kotihoidon palveluntuottajilla ei ole käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmää. Tilapäisen 

kotihoidon palveluseteli maksetaan kuukausittain tai kun tilapäisen avuntarve on päättynyt. Tilapäi-

nen palveluseteli maksetaan vasta, kun palveluntuottaja on antanut palautteen käynneistä asiak-

kaan luona.  

 

1.5 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset 

Palveluntuottaja tuottaa kotihoidon palvelua Keski-Suomen alueella ja sillä on toimitilat Keski-Suo-

men maakunnan alueella. 

 

1.6 Palvelusetelin arvo ja matkakorvausten määräytyminen 

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan myöntää 1 tunti päivässä ja setelin arvo on 24 eu-

roa/tunti. Tilapäisen kotihoidon käynnit voivat olla enintään 2 x vuorokaudessa, jolloin palvelusete-

lin arvo on 12 euroa/käyntikerta 0,5 h käynnistä. 

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaalle tehtyjen käyntien sekä palvelun-

tuottajan määrittämän tuntihinnan välisestä erotuksesta. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin ar-

voon eivät vaikuta asiakkaan tulot, ikä tai perhekoko. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli makse-

taan palveluntuottajalle toteutuman mukaisesti kuukausittain tai kun palvelu päättyy.  

Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan ilmoittaman tuntihinnan ja palveluseteliar-

von välisen erotuksen. Tämän lisäksi asiakas maksaa mahdolliset matkakulut palveluntuottajan eh-

tojen mukaisesti. Viikonloppuna ja iltaisin palveluntuottajalla voi olla eri hinta, mikä on kerrottava 
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asiakkaalle. Mahdollisista lisäkorvauksien laskuttamisesta (kilometrikorvaukset, ilta- ja viikonloppu-

lisät) palveluntuottaja ja asiakas sopivat keskenään. 

 

1.7 Palvelutapahtuman kirjaaminen palse.fi-portaaliin 

Tilaaja luo tilapäisen kotihoidon palvelusetelin palse.fi-portaaliin vasta palvelun päättymisen jäl-

keen sovituista toteutuneista tunneista. Palvelunsuorittaja kirjaa hoito- tai palvelutapahtuman pal-

velusetelijärjestelmään määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Kirjattavia järjestelmässä näkyviä asioita 

ovat hoito- tai palvelutapahtuma sekä sen aika tai määrä. Tapahtumakirjaukset ovat ehto palvelun 

laskuttamiselle.  

 

 

 


