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1. Soveltamisala 

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun kunta järjestää omaishoidon tuen tilapäishoidon palve-

luita ensisijaisesti 18 – 64 –vuotiaille omaishoidettaville sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Sääntökirjassa kunta asettaa palveluseteli-

lain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.  

Kunta velvoittaa hyväksymänsä palveluntuottajat noudattavat sääntökirjan määräyksiä. 

2. Määritelmät 
 

Määritelmät tässä sääntökirjassa: 

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata omaishoidon tuen tila-

päishoitoon liittyvää kustannukset palvelusetelissä olevan arvon mukaisesti. 

Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman pal-

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

maksettavaksi. 

Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää kyseiselle toimin-

nalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922 /2011) asetetut vaatimukset ja 

yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Kunta 

hyväksyy sääntökirjan mukaiset ehdot täyttävät palveluntuottajat.  

Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palveluseteliin kuulumattomia palveluita, jotka asia-

kas hankkii omaehtoisesti ja myös maksaa itse.  

Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (myöhemmin PSOP) avulla hakeudu-

taan mm. palveluseteliyrittäjäksi. Järjestelmän nettisivut ovat osoitteessa: https://parasta-

palvelua.fi 

Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi, kun palvelusta sovitaan, sillä 

kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. 

3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot 

3.1. Asiakkaan asema 

Kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle, joka on oikeutettu 

omaishoidon tuen vapaisiin. 

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan tulee oh-

jata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 

Kun asiakas on päättänyt ottaa hänelle myönnetyn palvelusetelin käyttöönsä, hänen tulee 

ottaa yhteyttä omaishoidon tuen ohjaajaan ennen kuin ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään 

palveluntuottajaan. Näin saadaan määritellyksi palvelusetelille oikea arvo, jotta asiakkaalle 

jäävä omavastuuosuus on lain mukainen.  

Asiakkaan tulee antaa saamansa palveluseteli palveluntuottajalle tai ilmoittaa palveluntuot-

tajalle siinä oleva numerosarja, jonka perusteella palveluntuottaja löytää asiakkaan 

PSOPista. Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta.  
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Asiakas voi antaa omaishoitajalleen tai muulle läheiselleen valtuuden katsoa tietojaan 

PSOPista täyttämällä puolesta asioinnin –valtakirjan ja toimittamalla sen palvelusetelin 

myöntäneelle viranhaltijalle. 

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuotta-

jan tuottamien, tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen.   

Asiakas maksaa palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) sekä hank-

kimiensa lisäpalveluiden maksut palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mu-

kaisesti. 

Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus palveluun säilyy ja palvelu 

järjestetään muilla tavoin. 

3.2 Asiakkaan oikeusturvakeinot 

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten asi-

akkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan 

hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemminpuolinen 

tietojen antovelvollisuus ja tietojen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakei-

nojen käyttö. 

Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palvelutuottajaan asian 

selvittämiseksi ja sopimiseksi. 

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta sosiaalihuollon johtavalle 

viranhaltijalle. Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista potilas- tai 

sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintoviras-

tolle (AVI). 

Asiakas voi antaa palautetta tai reklamoida palveluntuottajalle palvelun laadusta sekä 

muista palveluun liittyvistä seikoista ensisijaisesti sähköisen palvelusetelijärjestelmän väli-

tyksellä, mutta myös esim. puhelimitse ja sähköpostitse. Reklamaatioon ja palautteeseen 

palveluntuottajan tulee antaa vastaus joko välittömästi tai 2 viikon kuluessa asian kiireelli-

syydestä riippuen. 

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

palvelun aiheuttama vahinko) voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneu-

vonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Asiakas voi myös nostaa kanteen asiasta käräjäoikeu-

dessa.  

Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy palve-

lusetelillä myönnettyyn palveluun.  

Asiakkaalla on oikeus vaihtaa palveluntuottajaa.  
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4. Omaishoidon tuen tilapäishoidon sisältö ja kohderyhmä 

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 §:n mukaan vanhuk-

sen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon tur-

vaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa.  

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, 

vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee jatkuvaa henkilökohtaista hoitoa 

tai muuta huolenpitoa.  

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta 

kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää lakisääteistä vapaata kolme vuorokautta sellaista ka-

lenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu 

hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

18-64 -vuotiaille omaishoidon tuen asiakkaille on mahdollista myöntää omaishoitajan va-

paan toteuttamiseksi tilapäishoitoon palveluseteli. 

18-64-vuotiaisiin omaishoidon tilapäishoidon palvelusetelin käyttäjiin kuuluu päihde- ja mie-

lenterveysongelmaisia sekä pitkäaikaissairaita, jotka sairastavat muun muassa MS-tautia, 

amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS), Parkinsonin tautia tai muita neurologisia sairauksia, 

reumaa tai syöpää. Omaishoidettavalla voi olla myös cp-vamma tai aivovamma. Lisäksi 

heillä saattaa olla erilaisia aistivammoja. Kehitysvammaiset, jotka ovat vammaispalveluiden 

asiakkaita, eivät kuulu tämän palvelusetelin käyttäjiin.  

Palvelusetelisetelit on jaettu kahteen palveluluokkaan asiakkaan kuntoisuuden mukaan.  

1. palveluluokkaan kuuluvat asiakkaat, jotka tarvitsevat pääsääntöisesti enemmän valvon-

taa ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa. Rava alle 2,5. 

2. palveluluokkaan kuuluvat asiakkaat, jotka tarvitsevat lisäksi runsasta fyysistä apua päi-

vittäisissä toiminnoissa. Rava yli 2,5. 

Omaishoidon ohjaaja määrittelee asiakkaan palveluluokan. 

Tilapäishoidon keskimääräinen pituus on omaishoidettavalla 3 – 6 vrk/kk, maksimipituus on 

14 vrk/kk. Mahdollisen vuorohoidon tarve voi olla 1 tai 2 viikkoa kuukaudessa. Lakiva-

paassa asiakkaan omavastuu on 11,40 €/vrk ja harkinnan varaisen vapaan omavastuu on 

25 €/vrk (Sosterla 11.12.2019 § 441, 1.1.2020 alkaen).  

5. Palvelusetelin myöntäminen, palvelusetelin arvo ja palvelusopimus 

5.1 Palvelusetelin myöntäminen ja käyttö 

Palvelusetelin hakemisesta ja käytöstä saa tietoa oman alueen omaishoidon ohjaajalta.   

Vapaapäiviä tulee käyttää:  

- sitä mukaa, kun niitä on kertynyt, kuitenkin niin että ne tulee pääsääntöisesti käyttää 

kuuden kuukauden sisällä niiden kertymisestä ja joka tapauksessa kalenterivuoden ai-

kana.  

- Vapaapäiviä ei saa käyttää etukäteen.  

- Käyttämättömät vapaapäivät eivät siirry seuraavalle vuodelle.  
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- Joulukuun vapaapäivät voi kuitenkin käyttää joko joulukuussa tai seuraavan vuoden 

tammikuussa. 

Palvelusetelin käytöstä tehdään viranhaltijan päätös ja palveluseteli joko toistaiseksi voi-

massa olevaksi, kalenterivuosittain, omaishoidon tuen määräaikaisen sopimuksen voimas-

saolon ajaksi, tai muutoin määräaikaiseksi esim. tilannearvion tai muun syyn vuoksi. 

Päätös ja palveluseteli lähetetään asiakkaalle. Asiakkaalle tulostetaan tarvittaessa lista 

kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista, joista hän voi valita itselleen sopivan palvelun-

tuottajan. Asiakas voi myös katsoa hyväksytyt palveluntuottajat PSOP-järjestelmässä osoit-

teessa: https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat 

Asiakas antaa palvelusetelin tai palvelusetelin numeron palveluntuottajalle 

Palvelusetelin käyttäjän on varmistettava kertyneet lakisääteiset vapaapäivät omaishoidon 

ohjaajalta ennen hoitojakson varaamista. Sen jälkeen hän voi sopia palveluntuottajan 

kanssa hoidon ajankohdasta.  

Omaishoidon asiakkaiden tulot tai varallisuus eivät vaikuta palvelusetelin saamiseen ei-

vätkä sen suuruuteen.   

Palvelusetelin käyttäjä voi halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa, mikäli palveluntuottajan 

kanssa tehty sopimus sen sallii. Mikäli asiakas vaihtaa palveluntuottajaa, niin asiakkaan 

tulee ottaa yhteyttä omaishoidon tuen ohjaajaansa vapaavuorokausien määrän tarkista-

mista varten. 

5.2 Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo  

Omaishoidon tuen palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan tuottajalle hoitopäivän 

hinnan asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon mukaisesti (vuorokausihinta vähen-

nettynä asiakkaan omavastuuosuudella; 11,40 €/vrk tai 25 €/vrk). Asiakkaan omavastuu-

osuus vahvistetaan vuosittain.  

Hoitovuorokauden hinta sisältää myös vuorokauden ateriat.  

Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle. 

5.3 Asiakkaan kanssa tehtävä palvelusopimus ja asiakaslaskutus 

Asiakas ottaa yhteyttä palveluntuottajaan saatuaan palvelusetelin. Palveluntuottaja tekee 

asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palveluun kuuluvan hoidon 

toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiak-

kaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuun määrä merkitään asiakkaan sopi-

mukseen. 

Kirjalliseen palvelusopimukseen tulee kirjata mm.  

• laskutusjakso 

• laskutuspäivämäärä 

• miten asiakaslaskutus suoritetaan 

• miten poissaoloista ilmoitetaan (esim. asiakkaan sairastuminen) 

• miten asiakkaan omavastuu laskutetaan erityistilanteissa (esim. asiakkaan sairastu-

essa) 

• sopimuksen purkamisen ehdot 

https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat
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Omavastuuosuuden palveluntuottaja perii suoraan asiakkaalta palvelusopimuksessa 

sovitulla tavalla ja ajankohtana.  

Asiakkaalta ei peritä asiakkaan omavastuuosuutta peruuntuneelta hoitojaksolta. 

Asiakkaan laskuun tulee liittää PSOPista saatava omavastuuerittely. 

6 Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 

Tilapäishoidon palveluntuottajalta edellytetään erityisosaamista kohderyhmittäin, asianmu-

kaisia hoito-olosuhteita sekä tiloja ja riittäviä resursseja turvaamaan omaishoidettavan ym-

pärivuorokautisenhoidon tarve. Palveluntuottajan on tehtävä tiivistä yhteistyötä sekä omais-

hoitajan että omaishoidon ohjaajien kanssa. Palveluntuottajan toiminnan on oltava tavoit-

teellista ja hoidossa on huomioitava asiakkaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Tuote-

tun palvelun on oltava laadukasta ja asiakaslähtöistä. 

6.1 Palvelusetelituottajaa koskevat yleiset vaatimukset 

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

(569/2009).  

Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin.  

Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja yk-

sityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) sekä muun tämän sääntökirjan mu-

kaista palvelutoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi sillä tulee olla Valvi-

ran tai aluehallintoviranomaisen lupa tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. 

Palveluntuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vas-

tuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon 

ottaen arvioida riittävän toiminnasta aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen, ja muut 

toiminnan edellyttämät voimassa olevat vakuutukset.  

Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvien palveluntuottajien pitää kuulua Vastuu Groupin  Luotet-

tava Kumppani-palveluun. 

Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan 

mukainen. 

Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (Turvallinen lääkehoito - 

Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, julkaisun osoite: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. Li-

säksi sen henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. 

Lääkehoitosuunnitelma tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. 

Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan kunnalle tästä sääntökirjasta ilmenevät tiedot 

ja selvitykset.  

Palvelun markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mukaista ja täyttää kuluttajansuojalain 4 

§:ssä säädetyt hyvän sosiaalihuollon sekä hyvän kohtelun vaatimukset. 

Palveluntuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää asiakastaan siitä, että asiakkaan 

on itse korvattava aiheutuneet kustannukset joko täysimääräisenä tai heidän keskinäisen 

sopimuksensa mukaisesti, mikäli asiakas jättää peruuttamatta sovitun palvelun. Kunta ei 

maksa peruuntuneista tapahtumista. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6
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Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palve-

luntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan palvelun palveluntuottajaksi. Palvelun-

tuottaja sitoutuu sääntökirjaan myös kunnan muuttaessa sääntökirjan ehtoja, jollei ole asi-

asta ole muuta ilmoittanut. Mikäli palveluntuottaja ei sitoudu uusiin ehtoihin, niin palvelun-

tuottaja tullaan poistamaan sähköisestä järjestelmästä (palveluntuottajarekisteristä), eikä 

palveluntuottaja voi enää tuottaa palvelusetelipalveluita. 

Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädän-

töä sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

Edellä mainittujen edellytysten tulee toteutua palveluntuottajan hakeutuessa palvelusete-

liyrittäjäksi ja koko palveluseteliyrittäjänä toimimisen ajan. 

Palveluntuottaja on asiakkaaseen nähden kuluttajansuojalain 5 §:ssä tarkoitettu elinkeinon-

harjoittaja. Palveluntuottajan oikeudellinen asema, kuten vastuu palvelun markkinoinnin 

lainmukaisuudesta, palvelun viivästyksestä ja palvelun virheestä sekä palvelun aiheutta-

masta vahingosta, määräytyy edellä mainitun kuluttajasuojalain lukujen säännösten sekä 

oikeusperiaatteiden mukaisesti.  

Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta, ja viime kä-

dessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. 

6.2 Tilat ja toimintaympäristö 

Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympä-

ristö, jotka mahdollistavat ko. asumispalvelun tuottamisen. Toimitilojen on jatkuvasti täytet-

tävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta 

lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Niiden on lisäksi täytettävä lain edellyttämät 

palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. 

Tiloissa tulee voida oleskella, liikkua ja toimia esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilojen on 

oltava asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden sopivat. Tiloissa on pystyttävä järjestämään 

kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. Asiakkaiden on saatava käyttöönsä riittä-

västi jokapäiväistä toimintaa helpottavia apuvälineitä. Hoitosänky hygieniapatjoineen on 

järjestettävä asiakkaan käyttöön tarvittaessa. 

Asiakkailla on pääsääntöisesti yhden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc tilat, 

aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Esteetön liikkuminen on oltava mahdol-

lista. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava hissi. 

Asiakkaan yksityisyys on turvattava päivittäisten hoitotoimenpiteiden aikana. 

Piha-alueiden tulee olla turvallisia ja kulkureittien esteettömiä. Tiloista on oltava esteetön 

pääsy ulkoilemaan ja asiakkailla on oltava mahdollisuus halutessaan ulkoilla turvallisesti 

päivittäin. 

Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on tulee olla kunnossapito- ja hygie-

niasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt tulee olla nimetty. 

Palveluun kuuluvat vuode- ja liinavaatteet sekä niiden huolto. 
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6.3 Turvallisuus 

Palvelutuottajan on huolehdittava asiakkaan, henkilöstön ja ympäristön turvallisuudesta 

sekä ympäristön siisteydestä. Palveluyksikössä on oltava henkilökuntaa ympäri vuorokau-

den. Asiakkaan on saatava aina yhteys henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta 

joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. 

Yksikössä on oltava kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. 

Mahdolliset lääkkeet säilytetään lukollisessa lääkekaapissa.  

Toimitiloilla on oltava pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvalli-

suusselvitys. Henkilökunnan tulee olla harjoitellut niiden toimivuutta ja paloturvallisuuskou-

lutusta on järjestettävä säännöllisesti.  

Ateriahuollossa on noudatettava elintarvikelakia (23/2006) ja omavalvonnasta annettuja 

määräyksiä. 

Palveluntuottajalla on oltava riittävä ohjeistus hygieniasta mm. käsihygieniasta. Palvelun-

tuottaja hankkii henkilökunnan tarvitsemat käsineet ym. suojavälineet. 

Palveluntuottajalla on oltava menettelytavat, joilla asiakkaiden turvallisuus varmistetaan. 

Henkilöstön työturvallisuus ja työergonomia pitää olla huomioitu mm. työkäytännöissä, väli-

neissä ja tilojen varustelussa. 

Palveluntuottajan on huolehdittava Työturvallisuuslain (738/2002) 46 §:n mukaan yksikön 

työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Palve-

luntuottajalla tulee olla ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattuna työpaikalle tai sen välit-

tömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä. 

Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että toiminnassa noudatetaan salassapidosta, vai-

tiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä (ks. myös luku 9). 

Palveluyksiköllä tulee olla pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma (Pelas-

tuslaki 29.4.2011/379).   

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus 

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä 

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä 

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi 

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Pelastuslaista tulee huomioida erityisesti luvut 1–3, joissa mainitut selvitykset ja suunnitel-

mat tulee olla tehty. 
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6.4 Henkilöstö ja sen osaaminen  

Hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset, jotka vaaditaan 

ko. palveluasumista tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henki-

löstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 

laissa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on säännelty laissa 817/2015.  

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asiak-

kaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-

misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.) 

Palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat on kor-

vattu sijaisilla. Tarvittava hoito on turvattava kaikkina vuorokauden aikoina.   

Toteutuneella henkilöstömitoituksessa tarkoitetaan palveluyksikössä paikalla olevien väli-

töntä asiakastyötä tekevien vanhuspalvelulain 3 a §:ssä (muutoksineen) tarkoitettujen työn-

tekijöiden työpanosta suhteessa palveluyksikön kolmen viikon seurantajakson aikana ole-

vien asiakkaiden määrään. Välillistä työtä ei oteta huomioon toteutuneessa henkilöstömitoi-

tuksessa. Välitön asiakastyö ja välillinen työ on määritelty vanhuspalvelulain 3 §:n 1 mo-

mentin 4 ja 5 kohdassa (muutoksineen). 

Mikäli toimiluvassa edellytetään korkeampaa mitoitusta, tulee tätä mitoitusta noudattaa. 

Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan korkea-

koulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, riittävä johtamistaito sekä kokemusta vastaavista 

tehtävistä.    

Toimintayksikön sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.  

Palveluyksikössä tulee olla henkilökuntaa ympärivuorokauden. Asiakkaan tulee aina halu-

tessaan saada yhteys henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestel-

män avulla tai henkilökohtaisesti.  

Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset 

täyttävä koulutus. Elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä tulee olla hygieniapassi.  

Palveluntuottaja vastaa lääkehoidon toteutuksesta ja siitä, että lääkehoidon toteutukseen 

osallistuvilla työntekijöillä on asianmukaiset yksikkökohtaiset lääkeluvat. 

Henkilökunnalla on tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus. 

Palvelun tuottajan on huolehdittava henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittämi-

sestä. 

Henkilöstöllä on tulee olla riittävä suomen ja/tai ruotsin kielen taito tai muu asiakkaan tarvit-

sema kommunikointitapa. 

Henkilökunnalla on tulee olla riittävä osaaminen asiakkaan sairauksista ja niiden vaikutuk-

sista toimintakykyyn sekä kuntouttavasta toiminnasta.  

Toimintayksikön sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.  

Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen henkilöstön perehtymissuunnitelma ja perehdytys 

arvioidaan yhdessä perehdytettävän kanssa.  
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Alle 65-vuotiaille palvelua tarjoavissa yksiköissä sairaanhoitaja on oltava tarvittaessa asiak-

kaiden käytettävissä arkipäivisin.  

Palveluntuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa alan valtakunnal-

lista, yleissitovaa työehtosopimusta. Koko henkilökunnalla tulee olla voimassaolevat työso-

pimukset. 

Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, tämän omaisten ja lä-

heisten, kunnan eri toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.  

 

7 Palvelun laatuvaatimukset 

7.1 Palvelun sisältö 

Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan 

olemassa olevia voimavaroja tuetaan ja palvelu on yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. 

Palveluntuottaja on kirjannut toiminta-ajatuksen ja toimintaa ohjaavat arvot, joita yksikön 

työntekijät noudattavat, ja jotka ovat kaikkien asiakkaiden ja heidän omaistensa tiedossa ja 

näkyvillä. 

Asiakkaalle järjestetään kuntouttavaa ja osallistavaa virikkeellistä toimintaa.  

Palveluntuottajan tulee turvata asiakkaan riittävä nesteiden- ja ravinnonsaanti. Päivittäi-

seen ruokailuun kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/ ja välipala, päivällinen ja sekä 

iltapala. Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Ateria-aika-

suositukset: aamupala 6-9, lounas 11-13, välipala 14-15, päivällinen 16-18, iltapala 19-22, 

myöhäisiltapala, yöpala ja varhaisaamupala yksilöllisesti (ikääntyneiden ruokasuositus). 

Asiakkaille tarjotaan ravintosisällöltään suositusten mukaisia aterioita. 

Asiakkaiden yöpaasto ei saa ylittää 11:tä tuntia.  

Ruokailutilanteen tulee olla miellyttävä ja sosiaalista kanssakäymistä tukeva. 

Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille. 

Asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 

Palveluntuottaja ja asiakas voivat sopia erikseen asiakkaan aterioihin mahdollisesti liitty-

vistä erityistoiveista (muut kuin edellä mainitut), ja palveluntuottaja voi laskuttaa niistä asia-

kasta heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. 

Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (ml. hampaiden ja ihonhoito) ja siisteydestä huo-

lehditaan. 

Asiakkaan vaatehuollosta huolehditaan tarvittaessa. 

Asiakkaiden riittävästä nesteiden saannista huolehditaan ja asiakasta avustetaan lääkehoi-

don toteutuksessa ohjeiden mukaan tilapäishoidon aikana. 

Palveluntuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma, jota pidetään esillä ja se päivitetään 

aina tarvittaessa/toiminnan muuttuessa. Ruokahuollon omavalvontasuunnitelman tulee si-

sältää hygieniapassit. 
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Lääkkeet, vaipat ja vaatteet asiakas tuo mukanaan hoitopaikkaan. 

7.2 Palvelu- ja hoitosuunnitelma 

Omaishoidon ohjaaja tekee asiakkaalle yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelman (L sosiaa-

lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000), jossa määritellään asiakkaan ko-

tona selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet.  

Palvelutuottajan tarjoamien palveluiden tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia ja niiden 

tulee perustua asiakkaalle laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa 

huomioidaan muissa palveluissa tehdyt hoitosuunnitelmat. Asiakkaan olemassa olevia voi-

mavaroja on tuettava ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Asiakas ja/tai 

hänen läheisensä sekä yhteistyöverkosto osallistuvat mahdollisuuksien mukaan hoito- ja 

palvelusuunnitelman suunnitteluun ja arviointiin.  

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan hoitojakson 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. 

Jokaisesta asiakkaan hoitojaksosta, sen kulusta ja asiakkaan voinnista kirjataan asiakkaan 

asiakirjoihin. Kirjaamisen sisältö on asiakkaan tilaa kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa ase-

tettuihin tavoitteisiin ja valittuihin auttamismenetelmiin. Asiakkaan tyytyväisyyttä seurataan 

ja se kirjataan asiakirjoihin. 

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti havainnoinnin ja haastattelun lisäksi 

hyödyntämällä asiakasryhmälle soveltuvia toimintakykymittareita. 

7.3 Asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukeminen 

Asiakkaan kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää hoitoa toteutetaan asiakkaan voima-

varat huomioiden. Asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään päivittäisellä liikunnalla, ulkoilulla 

ja ryhmätoiminnalla. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua halutessaan ja voimiensa mu-

kaan yksikön arkiaskareisiin kuten pöydän kattamiseen. 

Asiakkaat saavat tarvitsemaansa kannustusta ja aktivointia päivittäisistä toiminnoista sel-

viytyäkseen. Toimintakykyä tukevan ja kuntoutumista edistävän työotteen periaatteiden 

mukaisesti asiakasta rohkaistaan toimimaan mahdollisimman pitkälle itsenäisesti (esim. 

liikkuminen, pukeutuminen, ruokailu), jotta hänen elämänhallintansa ja toimintakykynsä päi-

vittäisissä toiminnoissa säilyisivät ja/tai paranevat. 

Asiakkaita aktivoidaan osallistumaan ja toimimaan toimintaryhmän aktiivisina jäseninä. Hei-

dän sosiaalisten verkostojen säilymistä ja laajenemista tuetaan. 

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 tilapäishoidon. 

Asiakkaille järjestetään riittävästi ulkoilua ja soveltuvaa liikuntaa. 
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8 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään liittyvät toimintatavat 

8.1 Yleistä 

Palveluntuottajalla tulee olla internet-yhteydellä varustettu tietokone tai muu päätelaite käy-

tössään. Palveluntuottajan tietojen tarkastaminen, ajantasaisten lakisääteisten dokument-

tien valvonta sekä tapahtumakirjaukset tehdään suoraan järjestelmässä. Palveluntuottaja 

on itse vastuussa tietojensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.  

Palveluntuottajan ohjevideot löytyvät osoitteesta  

https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/overview 

Turun verkkosivuilla www.turku.fi/psop löytyy esittely kyseisestä palvelusetelistä, palvelu-

kohtaiset hakuohjeet palvelusetelituottajaksi ja palvelukohtainen sääntökirja. 

8.2 Palveluntuottajaksi hakeutuminen, palvelujen maksatus ja palveluntuottajien valvonta 

Palveluntuottajaksi voi hakeutua vain PSOP-järjestelmän kautta osoitteessa https://paras-

tapalvelua.fi/   

8.2.1 Suomi.fi-tunnistus 

Palveluntuottajan nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja tunnistautuu PSOP-järjestelmään 

Suomi.fi-tunnistuksen kautta verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja luo itselleen 

pääkäyttäjätunnuksen. Myös oleelliset muutokset jo hyväksytyssä palvelussa vaativat ni-

menkirjoitusoikeutta tai erillistä Suomi.fi-palvelussa myönnettyä valtuutusta, jotta päivitetyn 

hakemuksen voi lähettää kunnalle hyväksyttäväksi. 

8.2.2  Vastuu Groupin Luotettava Kumppani-palvelu 

Hakeutuessaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan on tullut liittyä Vastuu Groupin  

Luotettava Kumppani-palveluun, josta saadaan osa tarvittavista liitteistä (Tyel-vakuutuksen 

voimassaolo ja veronmaksutiedot sekä vastuuvakuutustiedot (edellyttää, että Vastuu Grou-

pille on annettu valtakirja tietojen saamiseksi). Jos valtakirja on annettu, niin liitteitä ei liitetä 

hakeutumisen yhteydessä. 

Em. liitteet päivittyvät automaattisesti (em. valtakirja), joten näitä liitteitä palveluntuottajan ei 

tarvitse myöskään vuosittain päivittää PSOP-järjestelmään. 

Muut hakeutumisohjeessa ja sääntökirjassa mainitut liitteet palveluntuottajan tulee liittää 

PSOP-järjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä kunnalle. 

Kunta tarkistaa vuosittain palveluntuottajien hyväksynnän edellytyksiä. 

8.3 Tietojen anto ja ylläpito 

Palveluntuottajan tulee käyttää järjestelmässä virallista nimeään. Rekisteröityjen aputoimi-

nimien käyttö on sallittua, mikäli aputoiminimi on sellainen, joka palveluntuottajalla on ylei-

sesti käytössä ja jolla palveluntuottaja tunnetaan. Nimi tulee olla mainittu myös aluehallinto-

viraston sosiaalipalvelujen rekisterissä. Numeroita ja erikoismerkkejä ei tule käyttää palve-

luntuottajan nimissä, elleivät ne kuulu palveluntuottajan viralliseen nimeen 

Palveluntuottajan tulee ylläpitää oma-aloitteisesti yritystään, toimipaikkojaan ja palveluaan 

koskevat tiedot ajan tasalla järjestelmässä.  

http://www.turku.fi/psop
https://parastapalvelua.fi/
https://parastapalvelua.fi/
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Palveluntuottaja voi antaa hakeutumisen yhteydessä lisätietoja toiminnastaan kuten kohde-

ryhmätieto, kielitaito, esteettömyystiedot ja jonotusaika. Tietojen lisääminen on suotavaa, 

koska ne edesauttavat asiakasta palveluntuottajan valinnassa.  Mikäli palveluntuottaja 

ei pysty vastaanottamaan uusia asiakkaita, tulee hinnaston lisätieto -kentässä mainita 

tästä. 

Asiakkaat näkevät PSOPista palveluntuottajan yhteystiedot valitessaan palveluntuottajaa.

Mikäli palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla pitämisen, niin palveluntuottaja voi-

daan poistaa palveluntuottajarekisteristä, jolloin palveluntuottaja ei voi ottaa vastaan uusia 

palveluseteliasiakkaita tai veloittaa nykyisiä palveluseteleitään. 

8.4 Palveluvaraus 

Asiakkaan ottaessa yhteyttä palveluntuottajaan, tulee palveluntuottajan tarkastaa asiak-

kaan oikeus kysyttyyn palveluun. Palveluntuottajan tulee pyytää asiakkaalta palvelusetelin 

numero (853 alkuinen numerosarja), jonka avulla palveluntuottaja voi tarkastaa asiakkaan 

tiedot, ja palvelusetelin sisällön. Mikäli palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa palvelusta 

ilman, että asiakkaan oikeus palveluun on tarkistettu ja palvelutapahtuman jälkeen käy ilmi, 

että oikeutta ei ollut olemassa, niin kunta ei korvaa palveluntuottajalle aiheutuneita kustan-

nuksia. Palveluntuottajan tulee tehdä asiakkaan palvelusetelin numerolla palveluvaraus en-

nen kuin antaa palvelua asiakkaalle ensimmäistä kertaa. 

8.5 Tapahtumakirjaus 

Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat heti hoitojakson päätyttyä. 

Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden ja hyväksyttyjen palvelu-

tapahtumien mukaisesti.  

Palveluseteliosuus voidaan laskuttaa kunnalta peruuntuneen hoitojakson ensimmäiseltä 

päivältä, mikäli peruutus on tapahtunut hoidon aloituspäivänä tai sitä edeltävänä päivänä. 

Muulla tavoin peruuntuneelta hoitojaksolta ei makseta palveluseteliosuutta. Asiakkaalta ei 

peritä asiakkaan omavastuuosuutta peruuntuneelta hoitojaksolta. 

8.5.1 Deadline 

Kaikki kuukauden tapahtumat tulee olla kirjattuna PSOP-järjestelmään viimeistään seuraa-

van kuun 6. päivänä. Mikäli palvelutapahtuma kirjataan järjestelmään vasta kuun 7. päi-

vänä tai tämän jälkeen, myöhästyy se maksatuksesta, ja tapahtuma tulee mukaan vasta 

seuraavan kuukauden maksatusaineistoon.  

8.6 Maksatus 

PSOP-järjestelmä kerää hyväksytyistä ja ennen määräaikaa kirjatuista palvelutapahtumista 

automaattisesti maksatusaineiston. Kunta tilittää kerran kuukaudessa automaattisesti pal-

veluntuottajalle toteutuneiden palvelujen mukaisen korvauksen. Palveluntuottaja voi muo-

kata laskutustietojaan järjestelmässä myös toimipaikka- tai palvelukohtaiseksi, sekä lisätä 

suorituksen kohdistamista varten oman viitenumeron. 

Tilitysajo tapahtuu kuukauden 6. ja 7. päivän välisenä yönä ja maksatus palveluntuottajalle 

tapahtuu tilitysajon päivästä 30 vuorokauden kuluttua, kunnan maksuehdon mukaisesti. 
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Palveluntuottaja saa järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat tiedot tulossa ole-

vasta suorituksesta. Palveluntuottaja voi määrittää järjestelmässä, mihin sähköpostiosoit-

teeseen haluaa maksuaineiston pdf-tiedostomuodossa. 

Reklamaatiot vaativat aina vastauksen palveluntuottajalta ja kunta voi olla maksamatta pal-

veluntuottajalle korvausta palvelutapahtumasta, johon liittyy käsittelemätön reklamaatio. 

9 Laadun hallinta ja valvonta 

Kunta ja aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimivat 

yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomai-

sina. 

Kunta valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että palvelu-

jen laatu täyttää palvelusetelilain ja sääntökirjan mukaiset kriteerit. 

Palveluntuottaja hyväksyy kunnan palveluyksikköön tekemät valvonta- ja auditointi-käynnit, 

yhteistyö- ja kehityskokoukset. Palveluntuottaja hyväksyy sekä PSOPin välityksellä tehdyt 

että muut kunnan tekemät asiakas- ja asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asi-

akkailleen. 

Palveluntuottajan on huolehdittava asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, 

oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaa-

misesta.  

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin 

vastataan. 

Kunnalla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot ylei-

sesti käytetyistä rekistereistä sähköisten järjestelmien avulla. 

 

9.1 Palveluntuottajan omavalvonta 

Palveluntuottajalla tulee olla dokumentoidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet ja 

omavalvontasuunnitelma (Valviran lomake), jonka tulee olla palvelujen laadunhallinnan ja 

palvelutoiminnan kehittämisen väline. Omavalvontasuunnitelma tulee olla allekirjoitettu ja 

päivätty ja sen tulee täyttää Valviran omavalvontasuunnitelmalle asettamat vaatimukset 

(Valvira Määräys 1/2014). 

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisäl-
töä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys   
 

Omavalvonnan menettelytapojen ja toimintaperiaatteiden on toteuduttava palveluntuottajan 

kaikessa toiminnassa.  

Palveluntuottajan on seurattava palvelun toteutumista, laatua ja asiakas- / potilasturvalli-

suutta jatkuvasti. 

Palveluntuottajan on varmistettava, että omavalvontasuunnitelma on käyty läpi henkilökun-

nan ja alihankkijoiden kanssa ja että sitä noudatetaan. 

Palveluyksikössä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia. 

https://finlex.fi/data/normit/41771/Maarays_sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma.pdf
https://finlex.fi/data/normit/41771/Maarays_sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma.pdf
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Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet tulee olla määritelty. Vastuuhenkilöt tulee olla 

nimetty, ja näiden henkilöiden vastuut sekä valtuudet tulee olla kirjallisesti määritelty (tehtä-

vänkuvat).  

Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen ajantasainen lääkehoitosuunnitelma, joka on laadittu 

viimeisimmän Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa mukaan (STM 2021:6).  

Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (valtioneuvosto.fi) 
 

Palveluntuottajalla tulee olla nimettynä yksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri, joka hyväk-

syy allekirjoituksellaan lääkehoitosuunnitelman, allekirjoittaa yksikön lääkeluvat sekä kehit-

tää lääkehoitoa yhdessä vastaavan sairaanhoitajan ja lääkehoitoon osallistuvan henkilö-

kunnan kanssa. Henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttami-

seen.   

Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehtia esimer-

kiksi siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä 

asiakirjoja siten kuin tietosuojalaissa (1050/2018), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

(EU 679/2016) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 

(159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. 

Palveluntuottajan tulee kerätä asiakaspalautetta, ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödyn-
netään toiminnan kehittämisessä.  
 
Palveluntuottajan tulee vastata jokaiseen palautteeseen tai asiakasreklamaatioon viivytyk-
settä ja pääsääntöisesti kirjallisesti joko välittömästi tai 2 viikon kuluessa asian kiireellisyy-
destä riippuen asiakkaan/omaisen toivomalla tavalla. PSOPissa tehtyihin palautteisiin ja 
reklamaatioihin on vastattava myös PSOPissa. 
 
Reklamaatiot ja niihin annetut vastaukset sekä tiedot tehdyistä toimenpiteistä tulee liittää 

osaksi toimintakertomusta.  

Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnan ja palve-

lun muutoksista. Ks. kohta: Hyväksymisen peruutus ja toiminnan muutokset. 

9.2 Vuosittain päivitettävät liitteet 
 

Palveluntuottajan tulee liittää vuosittain huhtikuun loppuun mennessä seuraavat liitteet: 

• ajantasaiset omavalvontasuunnitelmat 

• ajantasainen lääkehoitosuunnitelma 

• ajantasainen henkilöstöluettelo vakansseineen/nimikkeineen ja koulutus- ja täydennys-
koulutustietoineen sisältäen koko toimintayksikön henkilöstön (lomakepohja: turku.fi/pal-
veluseteli -sivuilla) 

• toimintakertomus/toimintaseloste, joka sisältää mm. seuraavat koko Turun toimintayksik-
köä koskevat tiedot 

• asiakkaiden lukumäärät palvelukokonaisuuksittain 

• keskeisten laatutavoitteiden toteutuminen/asiakastyytyväisyysseurannan tulok-
set 

• reklamaatiot, valitukset ja kantelut: niiden syyt sekä niiden johdosta tehdyt toi-
menpiteet 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Luotettava Kumppani -ohjelmaan kuuluvan palveluntuottajan ei tarvitse päivittää verotus- ja 

työeläketietojaan eikä vastuuvakuutustietoaan. Vastuuvakuutustiedon osalta palveluntuot-

tajan tulee antaa Vastuu Groupille valtakirjan tiedon saamiseksi. Jos valtakirjaa ei ole an-

nettu, niin siinä tapauksessa vastuuvakuutuksen voimassaolosta tulee päivittää tieto 

PSOPiin. 

Kunta voi pyytää liitteiden päivitystä tai muita liitteitä tarvittaessa myös muuna ajankohtana 

kuin edellä mainittuna. 

10 Rekisterinpito ja salassapito  

10.1 Rekisterinpito, roolit ja vastuut 

Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen EU:n 

yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) tarkoitettu rekisterinpitäjä ja palveluntuottaja 

toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. 

Muodostuvat asiakirjat, esimerkiksi asiakaskertomukset, ovat kunnan asiakirjoja, vaikka 

palveluntuottaja laatii, säilyttää ja arkistoi ne. 

Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon, ja kunnalla tulee 

olla mahdollisuus päästä palveluntuottajan kunnan lukuun pitämiin henkilörekistereihin. 

Asiakkaan tulee olla tietoinen, että häntä koskevia tietoja on dokumentoitu palveluntuotta-

jan kunnan lukuun pitämään rekisteriin. Dokumentoinnin tulee noudattaa hyviä dokumen-

tointitapoja. 

Mikäli palveluntuottaja toimii mainittujen säädösten vastaisesti ja tästä aiheutuu kunnalle 

rekisterinpitäjänä vahinkoa, palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa va-

hingon.  

Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen järjestä-

misen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palveluta-

pahtuman päättyessä.  

Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoin-

nissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee toimit-

taa kunnalle viimeistään, kun asiakkaan palvelu päättyy. 

Palveluntuottajan lopettaessa toimintansa tulee varmistaa, että kaikki kunnanlukuun pidetyt 

asiakas- ja rekisteritiedot on siirretty kunnalle. 

Yksiköllä tulee olla nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö. 

10.2 Salassapito 

Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelussuhteen laadusta 

riippumatta sekä opiskelijat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. 

Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsopimuksen, harjoittelusopimuksen tai alihankin-

tasopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa 

koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään. 
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Palveluseteliyrittäjä huolehtii siitä, ettei palveluja annettaessa ja toiminnassa muutoin tie-

toon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista, ja että salassapidossa muu-

toinkin noudatetaan Suomessa voimassa olevia säädöksiä. 

Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään 

PSOPissa ja muutoin vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja 

jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. 

Palveluntuottajan tulee järjestää henkilökunnalle säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakou-

lutusta. 

10.3 Tietosuojasopimus ja käsittelytoimenkuvaus  

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa on tarkemmin käsitelty liitteissä; Käsittelytoimen ku-

vaus, liite 2 ja Tietosuojasopimus, liite 3. Palveluntuottajan on laadittava tietosuoja-asetuk-

sen 30 artiklan mukainen seloste omista käsittelytoimistaan (tietosuojaseloste). Tämä hen-

kilötietojen käsittely on kuvattu liitteessä 2. Mikäli tämä liite ja Tietosuoja-liite ovat ristirii-

dassa, niin henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan ensisijaisesti Tietosuojasopimusta.  

Palveluseteliyrittäjä sitoutuu liitteiden sisältöön sitoutuessaan tämän sääntökirjan muihinkin 

ehtoihin. 

11 Hinnat ja hintojen muutokset  

Omaishoidon tuen 18 – 65 -vuotiaiden tilapäishoidon palvelun hinnat ovat seuraavat: 

Palveluluokka 1 125 euroa/vrk (sisältää ateriavuorokauden hinnan) 

Palveluluokka 2 150 euroa/vrk (sisältää ateriavuorokauden hinnan) 

 Palveluntuottaja voi merkitä palvelun hinnaksi enintään em. hinnat. 

Palvelusetelin arvo on em. hinta – 11,40 tai – 25 euroa riippuen siitä, onko kyseessä laki-

sääteinen vapaa vai harkinnanvarainen vapaa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelun hinnat ja hintojen muutokset. 

 

12 Sääntökirjan muuttaminen  

Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määrä-

yksiin. Sääntökirjan muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse PSOPista saadun yhteystiedon 

mukaisesti. 

Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen tulee ilmoittaa 

siitä kunnalle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähet-

tämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu 

noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, mutta 

kuitenkin aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. 

Päivitetty sääntökirja on myös luettavissa turku.fi/psop –sivuilla. 
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13 Hyväksymisen peruutus ja toiminnan muutokset  

Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi 

hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli yksi tai 

useampi asia realisoituu: 

− Hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta 

− Palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja kunnan kirjallisesta kehotuksesta huoli-
matta 

− Jos tapahtumakirjauksia ei tehdä säännöllisesti tai kirjauksissa on jatkuvasti palvelun-
tuottajasta johtuvaa viivettä, niin palveluntuottaja voidaan kehotuksen jälkeen poistaa 
palvelusetelituottajien rekisteristä. 

− Palveluntuottaja ei pidä tietojaan ajan tasalla kunnan pyynnöistä huolimatta 

− Laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty 

− Palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan erä-
päivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välit-
tömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

− Palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoi-
mintaan liittyvässä rikoksessa. 

 

Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväk-

symisensä peruuttamista.  

Yhteyshenkilön ja yhteystietojen vaihtuminen ja palveluhinnaston muutokset tulee tehdä 

PSOPin välityksellä.  

Toiminnan muutoksesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta (nimenkirjoitusoikeudellinen 

vain voi tehdä nämä toimenpiteet) sekä vastuuhenkilön vaihtumisesta tulee tehdä kirjallinen 

ilmoitus, joka toimitetaan hyvinvointitoimialan kirjaamoon, hyvinvointitoimiala@turku.fi tai 

PL 670, 20101 Turku sekä psop@turku.fi sähköpostiin.  

Jos muutos koskee enintään 5 asiakasta, ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen muutok-

sen toteuttamista.  

Jos muutos koskee 6 - 20 asiakasta, ilmoitus on tehtävä viimeistään 3 kuukautta ennen 

muutoksen toteuttamista.  

Jos muutos koskee yli 20 asiakasta, ilmoitus on tehtävä 6 kuukautta ennen muutoksen to-

teuttamista. 

Asiakkuuksien yhteismäärässä tulee huomioida kaikki palvelut, joita palveluntuottaja palve-

lusetelipalvelulla tuottaa. Esim. tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä 10 asiakasta ja 

tällä palvelusetelillä 11 asiakasta -> on yhteensä 21 asiakasta. Tällöin ilmoitus on tehtävä 6 

kuukautta ennen muutoksen toteuttamista. 

Lisäksi palveluntuottajan tulee toiminnan muutoksen ilmoitusta kunnalle tehdessään lisätä 

PSOPissa hinnaston lisätietokenttään. ”Emme ota vastaan uusia asiakkaita” 

Kunta tekee peruuttamisen ja perumisen PSOPissa viranhaltijapäätöksen tekemisen jäl-

keen. 

  

mailto:hyvinvointitoimiala@turku.fi
mailto:psop@turku.fi
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14 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus  

Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai so-

siaalipalvelusta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuot-

tajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, 

eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan 

kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia osakkeista, osuuksista 

tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään 

kauppaa arvopaperipörssissä.  

15 Verotus  

15.1 Tuloverotus 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli on 

myönnetty selvästi määriteltyihin palveluihin, se on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toi-

selle henkilölle. 

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tulo-

verotuksessa. 

15.2 Arvonlisäverotus 

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

misestä. Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta 

palvelujen ja tavaroiden myymisestä. (Asiakkaan laskuun ei lisätä arvonlisäveroa.) 

• Arvonlisäverottomuudesta löytyy lisätietoa mm. Verohallinnon ohjeesta; Sosiaalihuolto-
palvelujen arvonlisäverotus 2.4.2019 

 

16 Sääntökirjan voimassaoloaika 

 Tämä sääntökirja on voimassa 1.1.2022 alkaen. 

17 Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö 

 Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

 

LIITTEET: 

Liite 1 Liiteluettelo. Liitteet, jotka tulee toimittaa hakeutumisen liitteinä sekä myöhem-

min sääntökirjan mukaisesti tai erikseen pyydettäessä  

Liite 2  Käsittelytoimen kuvaus 

Liite 3 Tietosuojasopimus 
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LIITELUETTELO     Liite 1 
Kaikki alla mainitut liitteet tulee olla liitettynä hakeutumiseen ENNEN SEN lähettämistä 

kunnalle. 

Aluehallintoviranomaisen tai Valviran toimilupa ympärivuorokautisesta 

sosiaalipalvelun antamisesta 

 

 liitedokumentti  

Luotettava Kumppani-palvelu välittää seuraavat liitteet 

- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodis-
tus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty 

- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen otta-
misesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, 
että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on 
tehty 

 

 

Ei tarvitse erikseen 

liittää dokument-

teja 

Vakuutusyhtiön todistus riittävä vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja 

potilasvahinkolain mukaisen vakuutuksen voimassaolosta (palvelun-

tuottaja on antanut valtakirja Vastuu Groupille vakuutusyhtiötietojen 

hankkimiseksi) 

Jos palveluntuottaja ei ole antanut valtakirjoja, niin em. todistukset tu-

lee liittää PSOPiin 

Potilasvakuutuslain mukainen vakuutus 

Vastuuvakuutus 

 

 

 

 

 liitedokumentti 

 liitedokumentti 

Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma  liitedokumentti 

Omavalvontasuunnitelma   liitedokumentti 

Henkilöstöluettelo vakansseineen tai nimikkeineen sekä  

koulutustietoineen ja tehtäväkuvineen (erillinen lomake)  

 liitedokumentti 

Toimintakertomus (toiminnassa pidempään ollut yritys), jossa Turun 

toimintayksikköä koskevat tiedot  

TAI 

Toimintasuunnitelma (aloittava yritys) (kuvaa toiminnan sisältöä/suun-

niteltua laajuutta ja siitä ilmenee, mitä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 

14 §:n mukaisia sosiaalipalveluja tarjotaan, kenelle ja millä henkilökun-

nalla) 

 liitedokumentti 

 

TAI 

 

 liitedokumentti 

 

VUOSITTAIN PÄIVITETTÄVÄT LIITTEET 

• Laadun hallinta ja valvonta -kohdassa on todettu vuosittain päivitettävät liitteet, jotka tulee päi-
vittää 30.4. mennessä. 

• Kunta voi pyytää liitteiden päivitystä tai muita liitteitä tarvittaessa myös muulloin 
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      15.11.2021 

Käsittelytoimien kuvaus    Liite 2 
  

1. Osapuolet 
Turun kaupunki hyvinvoinnin palvelukokonaisuus 

Sääntökirjaan sitoutunut ja palvelusetelituottajaksi hyväksytty palveluseteliyrittäjä 

(myöh. myös käsittelijä) 

2. Dokumentin tarkoitus 
 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden hyväksymän palvelusetelituotta-

jan tulee sitoutua tähän dokumenttiin palveluntuottajan käsitellessä Turun kaupungin 

hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden henkilörekisteriin kuuluvia henkilötietoja. 

Sääntökirjan liitteenä on Tietosuojasopimus, jossa määritetään henkilötietojen käsitte-

lyä koskevat ehdot. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa sekä asiakirjojen 

ristiriitatilanteissa noudatetaan ensisijaisesti Tietosuojasopimusta ja tätä Käsittelytoi-

mien kuvausta. 

Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita palveluntuottaja henkilötietojen 

käsittelijänä tekee Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden puolesta, 

henkilötietojen tyypit sekä käsiteltävät henkilötiedot.  

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava sääntökirjan liitteenä olevaa Tietosuoja-

sopimusta, sääntökirjaa sekä Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden 

ohjeita.  

3. Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät 
 

Palveluntuottaja käsittelee kaupungin puolesta Parasta Palvelua tietosuojaselos-

teessa mainittuja asiakkaan ja puolesta-asiointioikeuden saaneiden henkilötietoja. 

Määrittelyt tiedot löytyvät tietosuojaselosteesta: http://www.turku.fi/palveluseteli-

asiakas  

4. Käsittelyn luonne ja tarkoitus 
 

Sääntökirjan mukaisesti palvelusetelituottajaksi hyväksytty palveluntuottaja saa käsi-

tellä puolesta-asiointioikeuden saaneiden henkilöiden ja palveluseteliasiakkaan henki-

lötietoja siltä osin, kun se on asiakkaan palvelun ja hoidon sekä asiakkaiden omavas-

tuulaskutuksen kannalta välttämätöntä.  

5. Henkilötietojen käsittelyn kesto  
 

Palvelusetelituottaja käsittelee palveluseteliasiakkaan tietoja palvelun tai hoidon kes-

ton ajan, jonka jälkeen tietojen käsittely tapahtuu tietosuojasopimuksen ja sääntökir-

jan mukaisesti. 

 

  

http://www.turku.fi/palveluseteliasiakas
http://www.turku.fi/palveluseteliasiakas
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Tietosuojasopimus     Liite 3 

 
1. Yleistä 

 
Tässä asiakirjassa sovitaan henkilötietojen käsittelystä sellaisissa tapauksissa, joissa palvelusetelituottaja 
käsittelee Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden (myöh. myös kaupunki) henkilötietoja kau-
pungin puolesta. Tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen lisäksi liitteenä on käsittelytoimien kuvaus, 
josta käy ilmi, mitä henkilötietoja käsitellään, miten ja mihin tarkoitukseen; Liite, Käsittelytoimien kuvaus.  

 
Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus on rekisterinpitäjä. Palveluntuottaja noudattaa henkilö-
tietojen käsittelijänä tämän sopimuksen liitteenä olevia ehtoja henkilötietojen käsittelystä. 

 
Tässä liitteessä määritellään kaupunkia ja palvelusetelituottajaa sitovasti ne henkilötietojen käsittelyä ja 
tietosuojaa koskevat ehdot, joiden mukaisesti palveluntuottaja kaupungin toimeksiannosta käsittelee hen-
kilötietoja kaupungin puolesta. Näissä ehdoissa kuvatuista palvelusetelituottajan toimenpiteistä ja velvolli-
suuksista ei suoriteta erillistä korvausta, ellei toisin ole näissä ehdoissa sovittu. 
 
Henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan ensisijaisesti tätä Tietosuojasopimusta, mikäli saman toimit-
tajan kanssa oleva muu sopimus on ristiriidassa tämän Tietosuojasopimuksen ehtojen kanssa. 

 
Palvelusetelituottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja 
henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Palvelusetelituottaja vastaa siitä, että pal-
velu on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen 
erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta on säädetty. 

 
Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta ai-
heutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta periä 
samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta vas-
taava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta 
vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalain-
säädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan.   

 
2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä 

 
Käsiteltäessä henkilötietoja Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus on rekisterinpitäjä ja palve-
lusetelituottaja henkilötietojen käsittelijä (jäljempänä myös ”käsittelijä”), ellei henkilötietojen käsittelyn tar-
koituksesta muuta johdu. ”Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden henkilötiedoilla” tarkoite-
taan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista kaupunki vastaa rekisterinpitäjänä. 
Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät 
sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän velvollisuudet ja oikeudet kuvataan näiden ehtojen liitteenä olevassa 
Käsittelytoimien kuvauksessa tai sääntökirjassa. Palvelusetelituottaja sitoutuu noudattamaan sääntökir-
jassa ja käsittelytoimien kuvauksessa olevia ehtoja ja kuvauksia. Turun kaupungin hyvinvoinnin palveluko-
konaisuus vastaa ohjeistuksen ylläpidosta ja saatavuudesta. 
 

3. Palvelusetelituottajan yleiset velvollisuudet 
 

Palvelusetelituottaja käsittelee henkilötietoja sääntökirjan ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Ryhmittymän ollessa käsittelijänä, tämän sopimusliitteen velvoitteet koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä, 

ja ryhmittymän käyttämiä alihankkijoita, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn.  

Palvelusetelituottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla se varmistaa, 

että kaupungin henkilötietojen käsittely tapahtuu sääntökirjan ja sopimuksen vaatimusten ja sovittujen käy-

täntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen lainmukainen käsittely 

sekä käsittelyjärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus.  
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Palvelusetelituottaja ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä käsittelemiään henkilötietoja muutoin kuin 

asiakkaalle tuotettavien palvelusetelipalveluiden mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa. 

Palvelusetelituottaja nimeää tietosuojavastaavan tai tietosuojasta vastaavan yhteyshenkilön kaupungin 

henkilötietoihin liittyviä yhteydenottoja varten. Nimettyjen henkilöiden yhteystiedot on merkitty omavalvon-

tasuunnitelmaan. 

Palvelusetelituottaja saattaa kaupungin saataville tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka kaupunki tarvitsee 

rekisterinpitäjälle ja palvelusetelituottajalle säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, 

ja osallistuu pyydettäessä sovitulla tavalla kaupungin vastuulla olevien kuvausten ja muiden dokumenttien, 

kuten vaikutustenarvioinnin, laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen ennakko-

kuulemisen suorittamiseen.  

Palvelusetelituottaja ilmoittaa kaupungille viipymättä kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat re-

kisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Palvelusetelituottaja ei itse vastaa näihin pyyntöihin. Palvelusetelituot-

taja avustaa kaupunkia, jotta kaupunki pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata näihin pyyntöihin. Pyyn-

nöt voivat edellyttää palvelusetelituottajalta esimerkiksi avustamista rekisteröidylle tiedottamisessa ja vies-

tinnässä, rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, henkilötietojen oikaisemisessa tai poistamisessa, 

käsittelyn rajoittamisen toteuttamisessa.   

Palvelusetelituottaja sallii kaupungin tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset sekä osallis-

tuu niihin.  

4. Kaupungin ohjeet 
 

Palvelusetelituottaja noudattaa kaupungin henkilötietojen käsittelyssä sääntökirjassa ja näissä erityiseh-

doissa sovittuja ehtoja sekä muita mahdollisia kaupungin kirjallisia ohjeita. Kaupunki vastaa ohjeiden yllä-

pidosta ja saatavuudesta. Palvelusetelituottaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä kaupungille, jos kau-

pungin antamat ohjeet ovat puutteellisia tai jos palvelusetelituottaja epäilee niitä lainvastaisiksi. 

Kaupungilla on oikeus muuttaa, täydentää ja päivittää palvelusetelituottajalle antamiaan henkilötietojen 

käsittelyä ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Jos ohjeiden muutoksista aiheutuu muita kuin vähäisiä muutok-

sia, niiden vaikutuksesta sovitaan erikseen.  

5. Palveluhenkilöstö 
 

Palvelusetelituottaja varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä 

kaupungin henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan sääntökirjassa sovittuja salassapitoehtoja tai 

heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. 

Palvelusetelituottaja varmistaa, että jokainen sen alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy kaupungin 

henkilötietoihin, on tietoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä ainoas-

taan sääntökirjan ja kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

6. Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja 
 

Siltä osin kuin palvelusetelituottaja käyttää toiminnassaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja, 

alihankintaan sovelletaan sääntökirjan lisäksi tässä liitteessä kuvattuja ehtoja. 

Jos palvelusetelituottajan alihankkija käsittelee kaupungin henkilötietoja, alihankkijan käyttäminen edellyt-

tää, että palvelusetelituottaja on allekirjoittanut alihankkijan kanssa sopimuksen siitä, että sääntökirjan eh-

toja liitteineen noudatetaan, erityisesti huomioiden Käsittelytoimien kuvauksen ja Tietosuojasopimuksen.  

Palvelusetelituottaja varmistaa, että sääntökirjan ja tämän sopimuksen mukainen kaupungin tarkastusoi-

keus voidaan ulottaa alihankkijaan. 
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Palvelusetelituottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palvelusetelituottaja vas-

taa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelijälle asetettuja velvoitteita. Jos 

kaupunki perustellusti katsoo, että palvelusetelituottajan alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, kau-

pungilla on oikeus vaatia palvelusetelituottajaa vaihtamaan alihankkijaa. 

Palvelusetelituottajan tulee huomioida, että kaikissa palvelusetelipalveluissa ei ole sääntökirjan mukaan 

lainkaan mahdollista käyttää alihankkijoita. 

7. Palvelun paikka 
 

Ellei palvelun tuottamispaikasta ole toisin sovittu, palvelusetelituottajalla ja mahdollisilla palvelusetelituot-

tajan alihankkijoilla on oikeus käsitellä kaupungin henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Mitä 

sääntökirjassa ja näissä erityisehdoissa sovitaan henkilötietojen käsittelystä, koskee myös pääsyn mah-

dollistamista kaupungin henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä. 

Palvelusetelituottaja tai sen alihankkija ei saa siirtää kaupungin henkilötietoja Euroopan talousalueen ulko-

puolelle.  

8. Tietoturvaloukkaukset 
 

Palvelusetelituottajan on ilmoitettava kaupungille kirjallisesti tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturva-

loukkauksesta 24 tunnin kuluessa tiedon saamisesta. Lisäksi palvelusetelituottaja sitoutuu ilmoittamaan 

kaupungille ilman aiheetonta viivytystä muista palvelun häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla voi olla vaiku-

tuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.  

Palvelusetelituottajan on annettava kaupungille vähintään seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta: 

1. tapahtuneen tietoturvaloukkauksen kuvaus, mukaan lukien asianomaisten rekisteröityjen ryhmät 
ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät sillä tarkkuu-
della kuin nämä ovat tiedossa; 

 

2. tietosuojavastaavan tai muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada asiassa lisätie-
toja; 

 

3. kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja 
 

4. kuvaus toimenpiteistä, joita palvelusetelituottaja ehdottaa tai joita se on jo toteuttanut tietoturva-
loukkauksen johdosta, ja tarvittaessa toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventä-
miseksi.  

 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan palvelusetelituottaja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin 

tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. 

9. Henkilötietojen käsittelyn päättyminen 
 

Hyväksynnän voimassaoloaikana palvelusetelituottaja ei saa poistaa kaupungin lukuun käsittelemiään 

henkilötietoja ilman kaupungin nimenomaista pyyntöä.  

Palvelusetelituottajan hyväksynnän päättyessä palvelusetelituottaja palauttaa kaupungille kaikki kaupun-

gin puolesta käsitellyt henkilötiedot sekä hävittää omilta taltioiltaan mahdolliset kopiot henkilötiedoista, 

ellei muuta ole sovittu. Tietoja ei saa poistaa, jos lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksellä on edel-

lytetty, että palveluntuottaja säilyttää henkilötiedot.  
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10. Sitoutuminen tietosuojasopimukseen 
 

Palveluntuottaja sitoutuu tämän sopimuksen ehtoihin samalla kun sitoutuu noudattamaan sääntökirjaa. 


