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YLEINEN OSA  

Vuoden 2013 alusta lähtien Joroisten kunta on muodostanut sosiaali ja terveyspalvelujen 

yhteistoiminta-alueen Varkauden kaupungin kanssa antaen tuottamis- ja järjestämisvastuun 

Varkauden kaupungille. Varkauden perusturvalautakaupunki päättää Joroisten kunnan alueen 

ikääntyneiden palveluista. 

1.  Sääntökirja  

1.1 Sääntökirja ja sen soveltamisala  

Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla Varkauden kaupunki asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä 

tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kaupunki velvoittaa palvelun tuottajat 

jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä.   

  

 

  

  

Sääntökirjaa noudatetaan, kun kaupunki järjestää asiakkailleen palveluja sosiaali - ja 

terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) (jatkossa palvelusetelilaki) mukaisesti.   

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan vaatimuksia siitä alkaen, 

kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelituottajaksi.   

Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palveluntuottajan välillä.   
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Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas.  

Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kaupunkiin. Sopimussuhteet on esitetty kuvassa 

1.  

1.2 Sääntökirjan muuttaminen   

Kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 

määräyksiin. Kaupunki ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen 

tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen 

tulee ilmoittaa siitä kunnalle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa 

muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, 

palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta 

päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen 

toimittamisesta.   

1.3 Sääntökirjan voimassaoloaika   

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  

2.  Määritelmät  

Määritelmät tässä sääntökirjassa:  

Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 

kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa 

tarkoitettua potilasta  

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 

kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä 

sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat 

erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista 

poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. 

Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen 

hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kaupunki ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 

sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen 

sopimus.  
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Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuottaman palvelun 

hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.  

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä 

terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa 

(922/2011) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 

(569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.   

3.  Palveluntuottajan velvoitteet  

3.1 Hakeutuminen ja valvonta  

Palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemus palvelusetelituottajaksi. Linkki 

lomakkeeseen löytyy Joristen kunnan nettisivuilta (http://www.joroinen.fi/palvelut/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/koti-ja-laitoshoidon-palvelut/palveluseteliasiat/). Hakemuksen liitteeksi tulee 

toimittaa vaaditut liitteet. 

Sitran palvelusetelisääntökirjan mukaan kunnalla on valvontavelvollisuus tuottajan suorittamaan 

toimintaan. Kunta valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että 

palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä sääntökirjan mukaiset kriteerit.   

3.2 Palveluntuottajaksi hyväksyminen ja peruutus  

Kaupunki hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain 

edellyttämällä tavalla.  

Mikäli hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa 

palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja, kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan 

hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palvelu tuottajien listalta kolmen 

kuukauden kuluttua päätöksenteosta (Sitra 2011). 

Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, 

mikäli   

• hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta   

• laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty   

• palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja   

• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan 

eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai 

on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan   

• palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu 

elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa.   

http://www.joroinen.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/koti-ja-laitoshoidon-palvelut/palveluseteliasiat/
http://www.joroinen.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/koti-ja-laitoshoidon-palvelut/palveluseteliasiat/
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Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää 

hyväksymisensä peruuttamista. Hyväksynnän peruuttamisen jälkeen ko. palveluntuottaja ei voi 

vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksamiseen käytetään palveluseteliä. Palveluntuottajan 

tulee huolehtia niiden palvelutilausten perumisesta, jotka se oli ehtinyt sopia ennen hyväksynnän 

peruuttamista (Sitra 2011). 

3.3 Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet  

Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä 

sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin 

voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa 

erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia 

(152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia (922/2011).   

Palveluntuottajalla on mahdollisuus käyttää alihankkijoita, jotka kaupunki on hyväksynyt 

alihankkijoiksi. Palvelusetelihakemuksessa on esitettävä selvitys tuottajan käyttämistä 

alihankkijoista. Palvelusetelihakemuksen tekijä vastaa alihankinnasta kuten omasta toiminnastaan. 

Palvelusetelihakemuksessa edellytetyt selvitykset ja vaadittavat liitteet on toimitettava myös 

alihankkijoista.   

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun 

palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan palvelun palveluntuottajaksi.   

Palvelun tuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota 

edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palvelun tuottajan on toteutettava 

asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin.   

Palveluntuottajan on tiedotettava kaupunkia toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. 

Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista (esim. viivytys, este, keskeytys) sekä 

vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen vastuuhenkilölle 

kirjallisesti (myös sähköposti käy) viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai muutoin 

todennäköinen.   

4.  Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot  

4.1 Asiakkaan asema  

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.   

Kaupunki päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin. Kaupunki päättää 

palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Jos palveluntarve muuttuu, kaupunki arvioi uudelleen, 
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onko palvelusetelin käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin 

palvelusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin.   

Päätettäessä palvelun myöntämisestä kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka 

vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä 

muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan suostumuksesta riippumatta. 

Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa tarpeellinen 

selvitys asiasta. Asiakasta voi edustaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n 1 

momentin mukaisissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen 

henkilö.   

Mikäli asiakas täyttää palvelun saantikriteerit, kaupunki voi tarjota palveluseteliä palvelun 

hankkimiseksi asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä.  

Tällöin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämän palvelun piiriin. 

Palvelusetelipäätöksellä kaupunki sitoutuu maksamaan kustannuksia enintään myönnetyn 

palvelusetelin arvoon asti. Asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa voi olla sekä palvelusetelillä 

järjestettävää palvelua että muulla tavalla järjestettyä palvelua. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle 

tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo ja myönnettävän palvelun määrä.   

Asiakkaan valittua palvelusetelin asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien palvelujen piiriin 

hakeutumisesta. Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti (tai edellä mainitun edustajan 

avustuksella) itselleen palveluntuottajan kunnan hyväksymien yksityisten palveluntuottajien 

joukosta.   

Asiakas tai edellä mainittu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun 

hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät 

kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.  

Palvelusetelijärjestelmässä kaupunki ei tule sopimusosapuoleksi. Kyseessä on kuluttajan asemassa 

olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.   

Asiakas toimittaa palvelusetelin palveluntuottajalle. Asiakas on oikeutettu käyttämään 

palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan tuottamien, tämän sääntökirjan 

tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Mikäli asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän 

vastaa itse yli menevistä kustannuksista. Asiakas maksaa itse ostamansa lisäpalvelut 

kokonaisuudessaan palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.  

Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana.   

Kaupunki ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy 

palvelusetelillä myönnettyyn palveluun.   

Mikäli kaupunki lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus myönnettyyn palveluun 

säilyy. Tällaisessa tapauksessa kaupunki järjestää palvelun muulla tavalla.   



 

  

 

9  

4.2 Asiakkaan oikeusturvakeinot   

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipiteen, 

itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; 

palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen 

asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö.   

Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian 

selvittämiseksi.   

Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista 

palveluun liittyvistä seikoista. Palveluntuottajille palaute annetaan ensisijaisesti sähköisen 

palvelusetelijärjestelmän välityksellä, mutta myös esim. puhelimitse ja sähköpostitse. Vastaus 

palautteeseen on annettava kunnalle järjestelmän välityksellä sekä asiakkaalle hänen 

valitsemallaan tai toivomallaan tavalla.   

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta. Asiakas voi myös olla yhteydessä 

palveluun liittyvistä epäkohdista sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, 

kuten aluehallintovirastolle (AVI) tai ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisille.   

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan 

määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaalla on oikeus 

käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa 

asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai 

palvelun aiheuttama vahinko) kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.  

 

 

5.  Kunnan velvoitteet  

Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, 

näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja 

muulla soveltuvalla tavalla.  

Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, 

palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä 

vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan 

määräytyvä asiakasmaksu.  

Kunnan täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen 

suostumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta 

hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä.  
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Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja 

luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää 

hyväksymisen peruuttamista.  

Kunnalla on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua 

hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee täten 

varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset.  

Kaupunki valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain 

edellyttämällä tavalla. Valintapäätös tehdään mahdollisimman nopeasti.  

Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat 

viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palvelujen tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, 

vastaa kaupunki rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja 

toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelun päättyessä aina 

kunnan omaan asiakas- tai potilasrekisteriin. Palvelun tuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, 

että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta 

toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja 

asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan 

kokonaisuuden, johon tulee hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustaa.  

  

 

 

 

6.  Palvelusetelijärjestelmä  

6.1 Hakeutuminen palveluntuottajaksi  

Palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu ainoastaan Joroisten kunnan käyttämän 

palvelusetelihakemuksen avulla ( http://www.joroinen.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/koti-

ja-laitoshoidon-palvelut/palveluseteliasiat/) 

 Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät tuottajat 

hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. 

Palvelua tuottavan yksikön tulee sijaita Joroisissa tai lähikunnissa.  

http://www.joroinen.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/koti-ja-laitoshoidon-palvelut/palveluseteliasiat/
http://www.joroinen.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/koti-ja-laitoshoidon-palvelut/palveluseteliasiat/
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7.  Verotus  

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli  

• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin  

• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  

• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee  

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen 

tuloverotuksessa.  

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä.  

Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn 

määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi 

tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on:  

1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito 

taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai  

2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa 

toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.  

Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja 

tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä 

sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, 

jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, 

vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, 

päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.  

8.  Vastuu ja vakuutus  

Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva potilasvakuutus.   

Kaupunki ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle tai hänen omaisuudelleen tai ulkopuolisille 

henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista vahingoista. Kaupunki ei vastaa myöskään 

asiakkaan palveluntuottajalle tai ulkopuoliselle henkilölle tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista 

vahingoista.   

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät vastuu- ja tapaturmavakuutukset kyseessä olevien 

vahinkojen varalta. Kaupunki ei vastaa palveluntuottajan ja asiakkaan keskenään sopimista muista 

kuin tässä sääntökirjassa palvelusetelillä maksettaviksi määritellyistä palveluista miltään osin.  



 

  

 

12  

PALVELUKOHTAINEN OSIO  

9.  Päivätoiminnan sisältö  

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään kotona 

asuvien pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneiden joroislaisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja 

sosiaalisia suhteita. Toiminnan tavoitteena on tukea muistisairaiden asiakkaiden ja/tai 

omaishoidettavien kotona asumista, ylläpitää asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua 

selviytymistä kotioloissa sekä edistää asiakkaiden hyvinvointia. Palveluntuottajalta edellytetään 

asiakasta kuntouttavaa ja toimintakykyä edistävää päivätoimintaa, sen kehittämistä ja laadukasta 

palvelua. Päivätoiminta-asiakkaan palveluun kuuluu mm. ateriat, liikunta, toimintakykyä edistävä 

ryhmätoiminta, henkilökohtaisen hygienian mahdollistamiseksi suihku-/saunapesu, tarvittaessa 

lääkehuolto (lääkkeenjako dosettiin), verinäytteiden ottaminen ja sosiaalisten kontaktien ylläpito 

sekä hoiva ja huolenpito. Palveluntuottajan tulee järjestää asiakkaan kuljetuksen 

päivätoimintaryhmään, mikäli asiakas tarvitsee kyydin.  

10.  Palvelusetelin arvo, myöntäminen asiakkaalle ja palvelusopimus  

10.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen  

Asiakas hakee päivätoimintaa jättämällä hakemuksen Joroisten kotihoidon palveluohjaajalle. Kun 

päivätoiminnan tarve on yhdessä työntekijän kanssa todettu, palveluseteliasiakas valitsee 

itsenäisesti tai omaistensa avustuksella itselleen mieluisan päivätoimintapaikan kunnan 

hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Mikäli asiakas löytää itselleen mieluisan tuottajan 

hyväksyttyjen palvelusetelituottajien ulkopuolelta, kyseinen tuottaja voi hakeutua 

palveluseteliyrittäjäksi 

Päivätoiminnan palvelusetelivaihto edellyttää, että iäkäs henkilö on hakenut päivätoimintaa 

ohjeistuksen mukaisesti ja päivätoiminnan tarve on yhdessä työntekijän kanssa todettu. 

Setelivaihtoehdon valinneiden tarveharkinnan kriteerit eivät poikkea aiemmin omana toiminta 

järjestetyn palvelun kriteereistä. 

10.2 Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo   

Päivätoiminnan palvelusetelisitoumuksella kaupunki sitoutuu maksamaan asiakkaan 

päivätoimintapäivästä tuottajalle: 

 50 euroa/päivä, jos palveluun ei sisälly kuljetusta ja 65 euroa/päivä, jos kuljetus sisältyy 

palveluun.  
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Mikäli kuljetus sisältyy päivätoimintapäivän hintaan, on päivätoimintayksikön noudatettava 

asetusta ajoneuvon käytöstä tiellä 1257/1992 sekä tieliikennelakia 267/1981. Jos kuljetus 

hankitaan alihankintana taksiyrittäjältä tai kuljetusyrittäjältä, päivätoimintayksikkö vastaa siitä, 

että alihankkijalla on vaadittavat luvat ja vakuutukset kunnossa.  

Asiakkaan kustannettavaksi jää se osuus tuottajan päivätoiminnan päivähinnasta, joka ylittää 

myönnetyn palvelusetelin arvon.  

10.3 Asiakkaan kanssa tehtävä palvelusopimus   

Kun asiakas valitsee itselleen sopivan päivätoimintapaikan, päivätoimintapaikka ja asiakas tekevät 

keskenään palvelusopimuksen. Asiakas toimittaa kunnalta saamansa palvelusetelin 

palveluntuottajalle. Palvelusetelin perusteella palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia enintään 

palvelusetelin arvon mukaisesti. Mikäli päivätoimintapäivän päivämaksu kokonaisuudessaan on 

palveluseteliä alhaisempi, voi palveluntuottaja laskuttaa vain toteutuneen päivämaksun mukaan. 

Palvelusetelin arvon ylimenevän osan päivätoiminnan päivämaksusta palveluntuottaja perii 

suoraan asiakkaalta palvelusopimuksessa sovitulla tavalla ja ajankohtana.   

Päivätoimintayksikkö tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen, johon tulee kirjata mm.  

- laskutustapa  

- laskutuspäivämäärä  

- asiakkaalle maksettavaksi jäävän osuuden suuruus päivää kohden  

- sisältyykö hintaan kuljetus  

- miten asiakkaalta laskutetaan hänen maksettavakseen jäävä osuus  

- poissaoloista ilmoittaminen (esim. asiakkaan sairastuessa)  

- miten asiakkaan omavastuuosuus laskutetaan erityistilanteissa (esim. asiakkaan 

sairastuessa)  

- sopimuksen purkamisen ehdot   

- päivätoiminnan palveluseteli myönnetään määräajaksi.  

  

11.   Palveluntuottajalle asetetut vaatimukset  

11.1 Palvelusetelituottajaa koskevat yleiset vaatimukset   

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä 

laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 724/1992 (pykälä 12 § muutettu  

30.12.2003/1311).   

Seuraavien palvelusetelituottajalta edellytettyjen (luvuissa 11 – 13 esitettyjen) vaatimusten tulee 

täyttyä palvelusetelituottajaksi hyväksymisen hetkellä ja koko palvelusetelituottajuuden ajan.  
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nro  Vaatimus  

1  Palvelujen tuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa  

(922/2011) ja/tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 

(152/1990) asetetut vaatimukset ja on merkitty Valviran tai 

aluehallintovirastojen ylläpitämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

antajien rekisterissä tai saanut aluehallintoviraston toimiluvan   

2  Palvelun tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.  

3  Palvelun tuottajalla on vastuuvakuutus ja terveydenhuollon toimijalla 

potilasvahinkovakuutus.  

4  Palvelun tuottaja ei saa palvelusetelillä tuettavaan toimintaan Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus tukea eikä muuta yhteiskunnan avustusta. 

Palvelun tuottaja sitoutuu tarvittaessa toimittamaan selvityksen STEA:lta 

saamastaan tuesta.   

5  Palvelun tuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset 

vakuutusmaksunsa ja huolehtii muista yhteiskaupunki- ja 

työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti.  

6  Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen, josta käy 

ilmi mm. asiakkaalle jäävän omavastuuosuuden suuruus.   

7  Mikäli tarjottavaan palveluun kuuluu kuljetus, kuljetus on asiakkaalle 

turvallista ja täyttää henkilöiden kuljettamiseen Suomessa liittyvät 

laatuvaatimukset ja vakuutukset ovat voimassa.  

  

11.2 Tilat ja toimintaympäristö  

Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, joka 

mahdollistaa toiminnan tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia toimintayksikössä 

esteettömästi ja turvallisesti. Toimitilat soveltuvat asiakkaiden palvelutarpeeseen ja kuntouttavaan 

ryhmätoimintaan. Asiakkaiden käytössä on riittävästi jokapäiväistä toimintaa helpottavia 

apuvälineitä. Asiakkaalla on mahdollisuus lepoon päivän aikana.   

  

nro  Vaatimus  
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1  Tilaa on minimissään 10 m2 / asiakas.  

2  Toimintayksikössä on riittävät hygienia- ja wc-tilat, vähintään yksi 

invamitoitettu wc kahdeksaa asiakasta kohti.  

3  Tilat mahdollistavat esteettömän liikkumisen myös apuvälineitä käyttäville.  

4  Tilat mahdollistavat ryhmätoiminnan ja toiminnan eriyttämisen eri ryhmille.  

5  Tilat mahdollistavat asiakkaiden ulkoilun.  

6  Tilat mahdollistavat ohjatun liikunnan (esim. kuntosali yms.).  

 

11.3 Turvallisuus   

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan, henkilöstön ja ympäristön turvallisuudesta sekä ympäristön 

siisteydestä.  

 

nro  Vaatimus  

1  Yksikössä on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (Turvallinen lääkehoito, 

STM oppaita 2005:32). Mahdolliset lääkkeet säilytetään lukollisessa 

lääkekaapissa.   

2  Toimitiloilla on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja 

turvallisuusselvitys. Henkilökaupunki on harjoitellut niiden toimivuutta ja 

paloturvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti.  

3  Ateriahuollossa noudatetaan elintarvikelakia (23/2006) ja omavalvonnasta 

annettuja määräyksiä.  

4  Palveluntuottajalla on riittävä ohjeistus hygieniasta mm. käsihygieniasta. 

Palveluntuottaja hankkii henkilökunnan tarvitsemat käsineet ym. 

suojavälineet.  

5  Palveluntuottajalla on menettelytavat, joilla asiakkaiden turvallisuus 

varmistetaan.  

6  Henkilöstön työturvallisuus ja työergonomia on huomioitu mm.  

työkäytännöissä, välineissä ja tilojen varustelussa.  
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7  Palveluntuottaja huolehtii Työturvallisuuslain (738/2002) 46 §:n mukaan 

yksikön työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun 

järjestämisestä. Palveluntuottajalla tulee olla ohjeet ensiavun saamiseksi 

sekä varattuna työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä 

asianmukaisia ensiapuvälineitä.   

8  Palveluntuottaja huolehti siitä, että toiminnassa noudatetaan 

salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta 

annettuja säännöksiä (ks. myös luku 13).  

 

11.4 Henkilöstö ja sen osaaminen  

Päivätoiminnassa on oltava yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa lain (922/2011) mukainen 

nimetty vastuuhenkilö ja hänelle määritelty sijainen.  Vastuuhenkilöltä edellytetään vähintään 

sairaanhoitajan tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista korkeakoulututkintoa esimerkiksi geronomi 

(AMK) tai vastaavaa soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan opistotasoista koulutusta (laki  

29.4.2005/272) ja hänellä on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus vanhusten hoidosta ja 

vähintään vuoden kokemus ikääntyneiden hoidon esimies- tai asiantuntijatehtävistä.  

Vastuuhenkilöllä on oltava hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito tai ruotsinkielisissä 

yksiköissä hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.  

  

 

nro  Vaatimus  

1  Henkilökunnalla on valmiudet päivätoiminnan aikana tarvittavaan 

lääkehuoltoon.  

2  Henkilökunnalla on ensiapuvalmiudet.  

3  Henkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn 

mukaan.  

4  Palvelun tuottaja huolehtii henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon 

kehittämisestä.  

5  Henkilökunnalla on riittävä suomen kielen taito ja asiakasryhmän tarvitsema 

kielitaito.  
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6  Henkilökunnalla on riittävä tieto ikääntyneiden sairauksista, ikääntymisen 

vaikutuksista toimintakykyyn ja kuntouttavasta toiminnasta.  

7  Päivätoiminnan vastuuhenkilöllä on lain määrittämä sosiaali- tai 

terveydenhuollon koulutus ja vähintään vuosi kokemusta esimies- tai 

asiantuntijatehtävistä.  

8  Yksikön vakituinen henkilökaupunki on palveluntuottajan palveluksessa ja 

heillä on voimassaolevat työsopimukset. Sijaisjärjestelyt ja tukipalvelut 

voidaan järjestää myös alihankintana, jolloin palveluntuottaja vastaa 

alihankkijoiden työstä kuin omastaan.   

9  Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen henkilöstön perehtymissuunnitelma ja 

perehdytys arvioidaan yhdessä perehdytettävän kanssa.  

  

12.  Palvelun laatuvaatimukset  

12.1 Palvelun sisältö  

Palveluntuottaja järjestää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää, asiakkaan 

omia voimavaroja tukevaa ja ikääntyneille sopivaa päivätoimintaa ryhmässä. Päivätoiminta on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista. Päivätoiminnan kesto on vähintään 6 tuntia ilman kuljetusten 

osuutta.  

 

 

nro  Vaatimus  

1  Palveluntuottaja on kirjannut toiminta-ajatuksen ja toimintaa ohjaavat arvot, 

jotka yksikön työntekijät ovat sisäistäneet, ja jotka ovat kaikkien asiakkaiden ja 

heidän omaistensa tiedossa ja näkyvillä.  

2  Palvelun tuottajalla on tavoitteellinen toimintasuunnitelma kullekin 

päivätoimintaryhmälle.  

3  Päivätoiminta on kuntouttavaa ja toimintakykyä edistävää, toiminnassa 

huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet.  

4  Päivätoimintaan sisältyy aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi.  Asiakkaille 

tarjotaan ikääntyneille sopivaa ruokaa ja otetaan huomioon ikääntyneiden 

ravitsemuksesta annetut suositukset.  
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5 Ruokailutilanteen tulee olla miellyttävä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevaa 

6 Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville henkilöille 

7 Asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa 

8 Asiakkaiden riittävästä nesteensaannista huolehditaan ja asiakasta avustetaan 

lääkehoidon toteutuksessa ohjeiden mukaan päivätoiminnan aikana 

9 Tarvittaessa palveluntuottaja huolehtii asiakkaan lääkkeiden annostelusta 

lääkeannostelijaan viikoksi kerrallaan 

10 Palveluntuottaja ottaa lääkärin määräämät laboratorionäytteet ja kuljettaa ne 

lähimpään Islabin toimipisteeseen.  

11 Asiakkaiden sauna/suihkupesuissa avustaa henkilökunta. 

9 Palveluntuottajalla on laadittu omavalvontasuunnitelma, jota pidetään esillä ja  

se päivitetään aina tarvittaessa/toiminnan muuttuessa. 

 

 

12.2 Hoito- ja palvelusuunnitelma   

Asiakkaalle annettavat palvelut ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia ja ne perustuvat asiakkaalle 

laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu 

asiakkaan tarpeisiin ja siinä huomioidaan muissa palveluissa tehdyt hoitosuunnitelmat (jossa 

huomioidaan mahdolliset muut hakemuksen liitteenä suunnitelmat). Asiakas ja/tai hänen 

läheisensä sekä yhteistyöverkosto osallistuvat mahdollisuuksien mukaan hoito- ja 

palvelusuunnitelman suunnitteluun ja arviointiin. Suunnitelmaa arvioidaan kuuden kuukauden 

välein ja aina tarvittaessa. Arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan.  
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nro  Vaatimus  

1  Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan päivätoiminnan tavoitteet 

ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma on asiakkaan 

tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja konkreettinen. Suunnitelmassa huomioidaan 

asiakkaan terveydentilan ja sairauksien hyvä hoito sekä asiakkaan voimavarojen 

ja toimintakyvyn säilyttäminen ja kuntoutuminen.    

2  Jokaisesta asiakkaan päivätoimintakäynnistä, sen kulusta ja asiakkaan voinnista 

kirjataan asiakkaan asiakirjoihin. Kirjaamisen sisältö on asiakkaan tilaa 

kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja valittuihin 

auttamismenetelmiin. Asiakkaan tyytyväisyyttä seurataan ja se kirjataan 

asiakirjoihin.  

3  Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti havainnoinnin ja 

haastattelun lisäksi hyödyntämällä asiakasryhmälle soveltuvia 

toimintakykymittareita.   

 

12.3 Asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukeminen  

Asiakkaan kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää päivätoiminta toteutetaan asiakkaan 

voimavarat huomioiden. Päivätoiminta tukee asiakkaan hyvää elämää ja osallisuutta sekä ehkäisee 

syrjäytymistä. Asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään päivittäisellä liikunnalla, ulkoilulla ja 

sosiokulttuurisella toiminnalla. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua halutessaan ja voimiensa 

mukaan yksikön arkiaskareisiin kuten pöydän kattamiseen.  

 

nro  Vaatimus  

1  Asiakkaat saavat tarvitsemaansa kannustusta ja aktivointia päivittäisistä 

toiminnoista selviytyäkseen. Toimintakykyä tukevan ja kuntoutumista 

edistävän työotteen periaatteiden mukaisesti asiakasta rohkaistaan toimimaan 

mahdollisimman pitkälle itsenäisesti (esim. liikkuminen, pukeutuminen, 

ruokailu), jotta hänen elämänhallintansa ja toimintakykynsä päivittäisissä 

toiminnoissa säilyisivät ja/tai paranevat.   

2  Asiakkaita aktivoidaan osallistumaan ja toimimaan päivätoimintaryhmän 

aktiivisina jäseninä. Heidän sosiaalisten verkostojen säilymistä ja laajenemista 

tuetaan.   

3  Asiakkaille järjestetään päivittäin heidän tarpeensa huomioon ottavia 

toiminnallisia ja/tai keskusteluryhmiä ja virkistystoimintaa. Palveluntuottaja 

laatii yhdessä asiakkaiden kanssa heidän toiveet ja tarpeet huomioivaa 

toimintaa (päivä-, viikko- ja vuosisuunnitelma), joka mahdollistaa asiakkaiden 

aktiivisen päivätoiminnan.  

4  Asiakkaille järjestetään riittävästi ulkoilua ja soveltuvaa liikuntaa.  
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12.4 Laadun hallinta  

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden hyvästä kohtelusta ja turvallisuudesta. Palveluntuottaja 

huolehtii siitä, että asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan.  

nro  Vaatimus  

1  Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palautetta 

hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  

2  Palveluntuottaja hyväksyy kaupungin mahdollisesti tekemät 

asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkaille. Kyselyiden tulokset 

käsitellään asiakkaiden ja tarvittaessa omaisten kanssa ja niitä hyödynnetään 

yksikön toiminnan kehittämisessä.  

3  Yksikössä on käytössä nimetty laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmä.  

4  Toiminnan laatutavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi on määritelty 

ja dokumentoitu.  

5  Toiminnan laatua arvioidaan jollain muulla todennettavissa olevalla tavalla.  

 

12.5 Vaadittava raportointi ja valvonta  

Päivätoiminnan palvelusetelituottajien palvelujen laadusta vastaa Varkauden sosiaali- ja 

terveyskeskus ja Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirasto. 

Palvelusetelituottajien tulee täyttää kaupungin palvelun laadulle ja sisällölle asettamat ehdot.  

  

nro  Vaatimus  

1  Palveluntuottaja luovuttaa pyydettäessä kaupungille tiedot henkilökunnan 

määrästä ja koulutuksesta sekä hyväksyy kaupungin tekemät valvonta- ja 

auditointikäynnit.  

2  Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kaupungin yhteyshenkilölle riittävät 

tiedot päivätoiminnasta. Annettaviin tietoihin kuuluu myös palveluhinnasto 

asiakkaalle jäävästä omavastuuosuudesta tiedottamista varten.  
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3  Palveluntuottajan on oma-aloitteisesti ilmoitettava kaupungille toiminnassa 

tapahtuvista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. 

toiminnan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, 

yhteystietojen ja palveluhinnan muuttuminen, toimitilojen vaihtuminen tai 

vastuuhenkilön muutos.  

 

13.   Salassapito ja asiakastietojen käsittely  

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien 

potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. 

Palvelusetelituottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen 

käsittelystä säädetään.  

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun palvelun osalta 

henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa 

rekisterinpidosta kaupungin lukuun. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 

(621/1999) 5 §:n perusteella toimeksiantosuhteessa syntyvät asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) 

ovat viranomaisen asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. 

Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa 

vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee toimittaa 

viimeistään asiakkaan palvelun päättyessä Joroisten terveysasemalle.   

Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa 

pidettävät asiakas- ja potilastiedot. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki 

asiakas- ja potilastietoja käsittelevät työntekijät palvelusuhteen laadusta riippumatta sekä 

opiskelijat sitoutuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen siten, etteivät he luovuta 

yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille, ja että sitoumus on voimassa senkin jälkeen, 

kun he eivät enää ole tuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa.  

Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, 

joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet 

salassapitositoumuksen. Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava henkilötieto-, 

arkisto- ja potilaslakien tai niiden perusteella annettujen määräysten säätämällä tavalla. 

Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä 

sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita. Palveluntuottajalla on oltava seuranta- ja 

valvontatehtävää varten tietosuojavastaava ja laadittu henkilötietolain mukainen 

rekisteri/tietosuojaseloste.  
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Palvelun tuottaja ja Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia 

tietoja asiakkaista ja tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja 

kehittämissuunnitelmista.   

14.  Laskutus  

14.1 Palvelusetelin laskutus  

Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta 

päivätoiminnasta palvelusetelin suuruisen summan.   

Palvelusetelin perusteella palveluntuottaja saa maksun palvelusetelin myöntäjältä setelin arvoon 

asti. Mahdolliset muut korvaukset maksaa asiakas. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Laskun liitteenä 

tulee olla voimassaolevat palvelusetelit. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu on 

hyväksytysti suoritettu.  Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa vain toteutuneista 

päivätoimintapäivistä. 

Palveluntuottaja lähettää laskun liitteineen osoitteeseen: 

Verkkolaskuosoite  Paperilaskuosoite  
Varkauden kaupunki  
003701734161  
Verkkolaskuoperaattori: CGI  
Välittäjätunnus: 003703575029  

Varkauden kaupunki  
003701734161  
PL 299  
02066 DOCUSCAN  

 

14.2 Asiakkaan laskutus  

Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palveluun 

kuuluvan hoidon toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan 

ja asukkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuun määrä merkitään asiakkaan 

sopimukseen.  

Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta. Mahdollisesta 

omavastuuosuuden muuttumisesta tulee asiakkaalle ilmoittaa viimeistään kuukausi ennen 

muutoksen voimaan astumista. Kaupunki päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista ja 

sitoutuu tiedottamaan siitä palvelun tuottajalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaan 

tuloa.  

Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan tuottajan asiakasmaksuista, tuottajan tulee ilmoittaa 

tilanteesta asiakkaan palvelusetelipäätöksen tehneeseen yksikköön tai palvelusetelipäätöksen 

tehneelle työntekijälle vähintään kuukausi ennen tuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen 

irtisanomista.  
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15.  Sääntökirjan sitovuus  

Lähettämällä hakemuksen ja allekirjoittamalla sen sähköisesti palveluntuottaja sitoutuu tämän 

sääntökirjan mukaisten vaatimusten noudattamiseen.  

  

Kaupunki voi peruuttaa hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen 

palveluntuottajien listalta, mikäli kaupunki lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai 

muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja tai jos palveluntuottaja ei täytä tässä 

sääntökirjassa mainittuja vaatimuksia ja kriteerejä.  


