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Johdanto 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hanke 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hanke toteutetaan ajalla 1.11.2013 – 30.11.2014 ja sen ra-

hoittavat Kainuun liitto Kainuun kehittämisrahasta (70 %) ja Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymä (30 %). 

Hanke hyödyntää Kainuun soten 31.10.2013 päättyneen Aktiiviasiakashankkeen suunnitte-

lemaa ja Nexamed Oy:llä eManagement-valmisohjelmasta räätälöimää palvelutarjotin-

ohjelmistopalvelua, jota on jo pienimuotoisesti pilotoitu vanhusten tehostetun palvelu-

asumisen alueella, ks. http://sote.kainuu.fi/palvelutarjotin. 

Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä asiakkaiden, palveluntuottajien ja julkisen sektorin 

toimijoiden kesken. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 

Eija Rämä  Vastuualuepäällikkö, Kainuun sote, Vanhuspalvelut, Kotona 

asumista tukevat palvelut -vastuualue, ohjausryhmän puheen-

johtaja 

Jaana Mäklin  Vs. vanhuspalvelujohtaja, Kainuun sote, Vanhuspalvelut,  

palvelujen ohjaus ja ostopalvelut –vastuualue, 8/2014 alkaen 

vs. vanhuspalvelujohtaja 

Marja H. Heikkinen Vs. vastuualuepäällikkö 8/2014 alkaen, Kainuun sote, Vanhus-

palvelut, kotona asumista tukevat palvelut - vastuualue 

Aila Alasalmi  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 

edustaja 

Raili Myllyllä  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 

edustaja, ohjausryhmän varajäsen 

Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry 

Maija-Liisa Limnell Toimitusjohtaja, Kainuun Fysioterapia Oy, Palveluntuottaja-

työryhmän edustaja 

Mikko Pesonen Puheenjohtaja, Kajaanin vanhusneuvosto 

Esa Anttonen  Kajaanin vanhusneuvosta, ohjausryhmän varaedustaja 

Juhani Pietikäinen Yksikön päällikkö, Teknologian ja innovaatioiden kehittämis-

keskus Tekes / Kainuun ELY 

Marita Pikkarainen  Kehittämisjohtaja, Kainuun soten kehittämis- ja suunnittelu-

yksikkö, hankkeen vastuullinen johtaja 
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Veijo Romppainen Tietohallintojohtaja, Kainuun soten tietohallinto 

Ritva Heikkinen ICT-suunnittelija, Kainuun soten tietohallinto, ohjausryhmän 

  varaedustaja 

Riitta Romppanen Kehittäjäasiakasryhmän edustaja 

Tuomo Tahvanainen Johtaja, Kainuun Etu Oy, ohjausryhmän varapuheenjohtaja 

Timo Pekkonen  Asiakkuuspäällikkö, Kainuun Etu Oy, ohjausryhmän varaedusta-

ja 

 

Hankkeeseen on perustettu palveluntuottajatyöryhmä ja kehittäjäasiakasryhmä, jotka yh-

dessä Kainuun soten ja Kainuun kuntien kanssa selvittävät, mitä palveluja palvelutarjotti-

melle Kainuun soten, kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluista tuotteistetaan ja lisätään. 

Ajalla 11/2013 – 4/2014 työn alla ovat kotona asumista tukevat palvelut ja ajalla 5-11/2014 

valikoima muita tärkeäksi koettuja hyvinvointipalveluja.  

Hanke tukee asiakaslähtöisen, kokonaisvaltaisen ja sektoriajattelun ylittävän lähestymista-

van juurruttamista asiakkaiden neuvontaan mm. Kainuun soten asiakasohjaajien ratkaisu-

keskeisen valmennuksen kautta. Sekä asiakasohjauksen että palvelutarjottimen kehittämi-

sen kautta hanke tukee osaltaan useisiin Kainuun eri kuntiin vuonna 2014 perustettavien 

ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapisteiden toimintaa. 

Kun asiakkaan tarpeet hahmotetaan kokonaisvaltaisesti, tarjoaa palvelutarjotin työkalun 

palvelukokonaisuuksien rakentamiseen, jossa yhdistetään julkisia ja yksityisiä palveluja, 

joista osa asiakkaan itse maksamia.  

Hanke lisää Kainuun elinvoimaa luomalla palveluntarjoajille hyvinvointipalveluiden keskite-

tyn markkinapaikan, lisäämällä hyvinvointipalvelujen saatavuutta sekä edistämällä hyvin-

vointialan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä välillisesti alan työllisyyttä. Palvelujen järjestä-

jän roolissa Kainuun sotelle hyvinvoinnin palvelutarjotin toimii apuvälineenä hyvinvointi-

palvelujen laadun ja saatavuuden varmistamisessa.  

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöönotto tarjoaa välttämättömän työkalun aktii-

viasiakkuuden toimintatavan käyttöönotolle Kainuussa. Aktiiviasiakkuus on seuraava askel 

palvelusetelistä: asiakas ei valitse pelkästään, kuka palvelun hänelle tuottaa, vaan myös mi-

tä ja milloin palvelusuunnitelmaan kuuluvia palveluja tilaa oman henkilökohtaisen budjet-

tinsa rajoissa.  

Mikäli Kainuussa päätetään ottaa käyttöön aktiiviasiakkuuden toimintatapa, tarkoittaa se 

samalla henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa. Länsi-Euroopassa on siitä saatu hyviä 

kokemuksia: asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin on kasvanut samalla, kun palvelujen jär-

jestämisessä on saavutettu merkittäviä säästöjä. 
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Kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistus 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeen projektisuunnitelman mukaan ”ensimmäisen laa-

jennuskierroksen osalta (11/2013 – 4/2014) keskitytään kotona asumista tukeviin palvelui-

hin” (s. 14).  

Kotona asumista tukevat palvelut hahmotetaan eri yhteyksissä eri tavoin. STM:n virallisen 

palveluluokituksen, tilastoluokituksen ja kaupallisten portaalien tapa ryhmitellä palvelut 

poikkeaa toisistaan suuresti. Kotona asumista tukevilla palveluilla ei siten ole mitään yhtä 

ainoata oikeaa esittämisen ja palvelutuotteiksi jakamisen tapaa. Tästä syystä on tutkittava 

eri vaihtoehdot, miten palvelut Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle voidaan valita, ryhmitellä 

ja tuotteistaa.  

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hanke tekee projektisuunnitelman mukaisesti yhteistyötä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Hoi-

vaSuomi-hankkeen ja Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdit-

tamisohjelmaan kuuluvan Palveluhakemistohankkeen kanssa. Hankkeiden tavoitteena on 

laatia Suomeen yhtenäinen sote-palveluluokittelu ja ottaa se käyttöön mm. THL:n jo ole-

massa olevassa, mutta vuonna 2015 uudistettavassa Palveluvaa’assa, joka toimii valtakun-

nallisena sote-palvelujen vertaamis- ja arvioimispaikkana ns. suurelle yleisölle. 

THL:n laatima sote-palveluluokittelu tulee myöhemmin käyttöön Suomen palveluntuottajil-

le mm. asioinnissa viranomaisten kanssa, joten yhdenmukaisuuteen pyrkiminen sote-

palveluluokituksen kanssa on perusteltua. Lisäksi THL-yhteistyön kautta pääsemme jo val-

misteluvaiheessa vaikuttamaan siihen, millä tavoin Suomessa tullaan jatkossa sote-palvelut 

luokittelemaan sähköisissä palveluissa.  

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelujen ryhmittelyn ja palvelutuotteisiin jaon osalta pi-

detään hankkeessa tarkasti huoli, että asiakkaat löytävät sen mukaisesti tarvitsemansa pal-

velut ja että kyseessä on palveluja, joita palveluntuottajat myös käytännössä tarjoavat. Tä-

mä varmistetaan hankkeen kehittäjäasiakasryhmän ja palveluntuottajatyöryhmän työsken-

telyn kautta. THL-yhteistyön myötä työryhmien työskentelyn tulokset ovat hyödynnettävis-

sä myös valtakunnallisesti. 

Tämän selvityksen päätavoite on antaa tarvittava taustainformaatio hyvinvoinnin palvelu-

tarjottimen kotona asumista tukevien palvelujen ryhmittelyä ja palvelutuotteiksi tuotteis-

tamista varten. Huomioiduksi tulevat asiakkaiden, palveluntuottajien ja palvelujen suurim-

man rahoittajan, Kainuun soten näkökulmat, käytössä olevat luokittelut meillä ja muualla 

sekä myös linkitys valtakunnalliseen kehittämiseen. 

Tämän selvityksen viimeisessä kappaleessa esitetään hankehenkilökunnan näkemys hyvin-

voinnin palvelutarjottimen palvelujen tuotteistamisesta ja ryhmittelystä kotona asumista 

tukevien palvelujen osalta. Se toimii työskentelyn lähtökohtana hankkeen palveluntuottaja-

työryhmälle, kehittäjäasiakasryhmälle ja ohjausryhmälle. Lausunto siitä pyydetään myös 

yhteistyökumppaneiltamme, kuten THL:n asiantuntijoilta.
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1. Projektisuunnitelmassa asetettu tavoite ja ennakoitu tulos kotona asumista tukevien palvelujen tuotteis-

tamisesta ja ryhmittelystä palvelutarjottimelle 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeen projektisuunnitelman mukaan:  

Aktiiviasiakashankkeen kehittäjäasiakastyöryhmä on priorisoinut kotona asumista 

tukevat palvelut palveluryhmäksi, joka tulisi seuraavaksi tuotteistaa ja lisätä hyvin-

voinnin palvelutarjottimelle, sillä sille katsotaan olevan eniten tarvetta asiakkaiden 

näkökulmasta.  

Kotona asumista tukevat palvelut jakaantuu seuraavaan kolmeen alaryhmään: ko-

tihoito, omaishoito ja kotihoidon tukipalvelut. Aktiiviasiakashankkeen johtoryhmä 

ja Kainuun soten vanhuspalvelut ovat nähneet nimenomaan kotihoidon tukipalvelut 

seuraavaksi hyvinvoinnin palvelutarjottimelle tuotteistettavaksi palveluryhmäksi. 

- -  

Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle kootaan hyvinvointipalveluja laajemmin, kuin mil-

tä osin Kainuun sote palveluja järjestää, joten kotihoidon tukipalveluihin liitetään 

myös asiakkaan kokonaan itse maksamia palveluja. Näiden palvelujen määrittämi-

seksi asia käsitellään sekä palveluntuottaja- ja kehittäjäasiakastyöryhmissä.  

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeen projektisuunnitelmassa tehdään myös numeraali-

nen ennuste, kuinka monta kotona asumista tukevaa palvelua palvelutarjottimelle tullaa 

tuotteistamaan (s. 18): 

Ensimmäisen laajennusvaiheen (11/2013 – 4/2014) jälkeen palvelutarjottimella 

ovat jo vanhusten tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon palvelut sekä 

noin 12 kotona asumista tukevaa palvelua. 

 

2. Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen näkökulma kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistamiseen 

 

Sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 17 § mukaan ”kunnan on huolehdittava - - seuraavien 

sosiaalipalvelujen järjestämisestä: - - 3) kotipalvelut - - ”. 

Sosiaalihuoltolain 20 § mukaan ”kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen 

hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja 

totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avusta-

mista.” 

Sosiaalihuoltolain 21 § mukaan ”kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perheti-

lanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn 
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perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä ja 

toiminnoista”. 

Sosiaalihuoltolain 2a-kappaleessa, joka koskee kokeilutoimintaa ja joka on voimassa 

31.12.2014 saakka, määritetään termi ’kotihoito’. ”Tämän lain 17 §:n 1 momentin 3 koh-

dassa tarkoitetut kotipalvelut ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvät koti-

sairaanhoidon tehtävät voidaan kokeilussa järjestää osittain tai kokonaan yhdistettyinä ko-

tihoidoksi.” 

Sosiaalihuoltoasetuksen (29.6.1983/607) 9 § mukaan ”kotipalveluina järjestetään:  

1) kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, 

henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista; 

2) tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä so-

siaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita; 

Sosiaalihuoltolaki ja -asetus eivät yksilöi palvelutuotteita. Asetuksessa esitettyä listausta 

voidaan kutsua listaukseksi kotipalvelujen tukipalveluihin kuuluvista palveluryhmistä. Niitä 

ovat siis: 

• ateriapalvelut 

• vaatehuoltopalvelut 

• kylvetyspalvelut  

• siivouspalvelut  

• kuljetuspalvelut  

• saattajapalvelut sekä  

• sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

 
 

3. Termi ’kotona asumista tukevat palvelut’ 

 

Sosiaalihuoltolaissa ja -asetuksessa käytetyt termit ’kotipalvelut’, ’tukipalvelut’ ja ’koti-

hoiva’ viittaavat ensisijaisesti kunnan järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.  

Kunnilla on kuitenkin mahdollisuus käyttää organisaatiorakenteista, palveluryhmistä ja pal-

veluista mitä nimityksiä haluavat, kunhan täyttävät lakisääteisen palvelujen järjestämisvas-

tuunsa.  

Termiä ’kotona asumista tukevat palvelut’ on käytetty esimerkiksi Tampereen kaupungin 

Ikäihmisten palvelun strategiassa  

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/ikaanty

mispoliittiset-strategiat/Documents/0095_tampere.pdf 

vuodelta 2009 varsin laajassa merkityksessä: 
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- - Mikäli palvelurakenteessa korostuvat kotona asumista tukevat palvelut kuten 

ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito ja sitä tukevat erilaiset toimintakykyä ylläpi-

tävät ja kuntouttavat palvelut sekä omaishoidon tuki, voi entistä useampi ikäihmi-

nen esimerkiksi sairaalajakson ja kuntoutuksen jälkeen palata omaan kotiinsa, min-

ne tarvittaessa järjestetään riittävät palvelut tai muu tarvittava kotona selviytymi-

sen tuki. Mikäli palvelurakenteessa puolestaan korostuu ympärivuorokautinen hoi-

to esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa 

sairaalahoidossa, sitä enemmän asiakkaat myös ohjautuvat kotona asumista tuke-

vien palvelujen sijasta näihin ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitopaikkoi-

hin. (s. 9, kursivointi EP) 

Saman dokumentin hankintataulukossa on palvelukokonaisuus kotona asumista tukevat 

nähty jakaantuvan seuraaviin palveluihin/hankinnan kohteisiin: kotihoito, lyhytaikaishoito, 

päiväkeskustoiminta ja ehkäisevä vanhustyö (s. 21-22). 

Näin ollen Tampereen kaupungin vuoden 2009 näkemyksen mukaan kotona asumista tuke-

vat palvelut koostuisivat seuraavista palveluryhmistä: 

• ennaltaehkäisevät palvelut (ehkäisevä vanhustyö) 

• kotihoito 

• toimintakykyä ylläpitävät ja kuntouttavat palvelut 

• omaishoidon tuki 

• lyhytaikaishoito 

• päiväkeskustoiminta 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalvelut muutti organisaatiora-

kennettaan 1.1.2013, jolloin tulosalue jaettiin kolmeen vastuualueeseen, jotka ovat  

• Kotona asumista tukevat palvelut (kotihoito, omaishoito, perhehoito, SHL:n mukaiset 

tukipalvelut, muistineuvola ja hyvinvointia tukeva toiminta; henkilöstö noin 370 hlöä) 

• Ympärivuorokautiset hoivapalvelut (lyhyt- ja pitkäaikainen laitoshoito sekä tehostettu 

palveluasuminen; henkilöstö noin 400 hlöä)  

• Palveluohjaus ja ostopalvelut (palvelujen ohjaus ja valvonta, kotihoidon ostopalvelut, 
ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelut sekä kotiuttaminen ja SAS-työ; henkilöstö 4 

hlöä) 

 

Kainuun soten vanhuspalvelujen Internet-sivujen 

http://sote.kainuu.fi/kotona_asumista_tukevat_palvelut mukaan: 

Kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kotihoidosta, omaishoidosta sekä sosi-

aalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Kotihoito on harkinnanvaraista, asiak-

kaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona tapahtuvaa henkilökohtaista hoivaa ja 

huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa. Kotona asumista tukevien palvelujen ta-

voitteena on turvata mahdollisimman normaali elämä omassa kodissa tukemalla ja 

avustamalla asiakasta.  

Kainuun soten sisäisessä Kaima-nimisessä intranetissä 
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http://kaima.kainuu.fi/sote/vanhuspalvelut/kotonaasuminen/Sivut/default.aspx sama asia 

kerrotaan yksityiskohtaisemmin, jolloin ensimmäiseen lauseeseen on lisätty ”sekä palve-

lusetelillä järjestettävästä ostopalvelusta”. 

Kotona asumista tukevat palvelut on vanhuspalveluiden kulmakivi ja ensisijainen van-

husten palvelumuoto, joka perustuu yhteistyöhön vanhusten lähiverkoston kanssa. Ko-

tihoidon rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona enti-

sestään kodin ja ympärivuorokautisten hoivapalvelujen välimaastossa. 

Kotona asumisen kannalta on keskeistä, että asiakkaiden siirtyminen kotihoidosta ja 

asumispalveluista sairaalaan ja takaisin toimii tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja yksilölli-

sesti. Turvallinen kotiutuminen edellyttää toimivaa vastuualuerajat ylittävää toiminta-

mallia, jonka käytäntöön juurruttamisessa ja toteuttamisessa on edelleen eri toimijoi-

den välisen yhteistyön kehittämishaaste.  

Kainuun sote käyttää termiä ’kotona asumista tukevat palvelut’ kuntayhtymän organisaati-

on vastuualueen nimenä. Tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että termiä käytetään Hy-

vinvoinnin palvelutarjottimessa laajemmassa merkityksessä siten, että termi kattaa myös 

muut, kuin kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut. 

 

4. Kainuun soten käytäntö kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistamisesta 

 

Eri puolilla Suomea kotipalvelun tukipalvelut jaetaan palveluihin eri tavoin. Kainuun sosiaa-

li- ja terveydenhuollon hallituksen päätöksessä 4.12.2013 § 89 Kotihoidon maksut ja tuki-

palveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2014 alkaen 

http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20131042-18.PDF käsitellään sekä kotihoi-

don että kotihoidon tukipalvelujen maksut. Palvelut on päätöksessä jaoteltu seuraavasti. 

Kotihoito 

• Palvelun määrä luokitellaan viiteen luokkaan seuraavasti: alle 5 tuntia, 5 - 10 tuntia, 10- 

alle 20 tuntia, 20- alle 30 tuntia, yli 30-tuntia kuukaudessa. Tulosidonnainen maksu, 

jonka laskentaperusteet on kerrottu päätöksessä, ks. yllä oleva linkki 

• Kotipalvelun tilapäinen käynti 17 €/alkava tunti (esim. jos käynti kestää 1 tunti 10 min, 

maksu kahdesta tunnista); avuntarve tilapäistä, tavoitteena, että ei synny kotihoidon 

asiakkuutta; ei tuloselvitystä 

 

Tehostetun kotihoidon käynti 

• yksi käynti/vrk: 9,30 €, kuitenkin enintään 34,80 € 

• Arviointikäynti, muistineuvolakäynti ja hyvin vointia tukeva kotikäynti ovat maksutto-

mia 

• Kotisairaanhoitohenkilön tilapäinen käynti 9,30 €/käynti 

• Lääkärin tilapäinen käynti 14,70 € 
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Kotihoidon tukipalvelu 

• Asian esittelyssä viitataan sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:ään, jonka mukaan kotihoidon 

tukipalveluina voidaan järjestää ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saat-

taja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja  

• Kainuun sote pyrkii kyseisen päätöksen mukaan ohjaamaan asiakkaan tarvitsemat sii-

vous- ja asiointipalvelut yksityisille palveluntuottajille 

 

Ateriapalvelut 

• Ateriapalveluun on oikeutettu henkilö, jonka toimintakyky on alentunut joko tilapäises-

ti tai pysyvästi. Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa eikä kykene järjestämään ruokai-

luaan muulla tavoin 

• kotiin kuljetettavat ateriat 
o Lounasateria 1 sisältäen leivän ja juoman 7,10 € 

o Lounasateria 1 ilman leipää ja juomaa 6,80 € 

o - - palvelukeskuksen ateriat kotihoidon asiakkaille, jotka käyvät itsenäisesti 

syömässä palvelukeskuksessa 5,60 € 

 

Asiointipalvelu 8 €/kerta 

Kylvetyspalvelu  

o muualla kuin kotona tapahtuva saunotus 6 €/kerta 

 

Päivätoiminta 

• Päivätoiminta on tehostettua, kokonaisvaltaista kuntoutustoimintaa kotona asuville 
asiakkaille. Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintaky-

vyn, hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen, jotta he selviytyvät kotona omassa 

arjessaan mahdollisimman pitkään 

• päivätoiminnan kokopäivämaksu 

o hintaan kuuluu aamupala, lounas, päiväkahvi ja ohjattu päivätoiminta 20 € 

• päivätoiminnan osapäivämaksu 

o hintaan kuuluu lounas ja aamupala tai päiväkahvi ja ohjattu päivätoiminta 12 € 

• päivätoiminnan saunamaksu 6 €/kerta 

• päivätoiminnan kuljetus kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukaan 

 

Saattajapalvelu 13 €/tunti 

Siivous 

• säännöllistä hoivaa saavat asiakkaat/päivittäinen ylläpitosiivous/siistiminen 23 €/tunti 

• Vaatehuoltopalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon kuukausiasiakkaille 12 €/tunti, 

kuitenkin enintään 65,00 €/kk 

• 5 €/kone muualla kuin kotona tapahtuva vaatehuolto, esim. päivätoiminnassa 

 

Turvapalvelu 

• Turvapalvelulla varmistetaan asiakkaan avun saanti, kun asiakkaan toimintakyky on 

alentunut tilapäisesti tai pysyvästi. Turvapalvelua voidaan myöntää, kun henkilö pystyy 

käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti 
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• Turvapuhelinpalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa 

turvallisuuden tunnetta, mahdollistaa avun saanti kotiin ympäri vuorokauden asuinpai-

kasta riippumatta. Syrjäkylillä käytetään ensisijaisesti turva-auttajana lähiverkostoa, jos 
se on mahdollista 

• Järjestelmään ei voida ottaa itse asennettuja laitteita, vaan asennuksesta huolehtii aina 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijä 

• Mikäli asiakkaan käyttöön luovutettu turvapuhelin ja siihen liittyvät laitteet vioittuvat 

tai katoavat voidaan asiakkaalta periä kohtuullinen korvaus ko. tavaroista 

• Myöntämisperusteet 
o asiakkaan alentunut toimintakyky tai muusta syystä johtuva turvattomuus, asi-

akkaan taloudellinen tilanne ei vaikuta turvapuhelinpalvelun saantiin 

o jos asiakas ei osaa käyttää turvapuhelinlaitetta, tai ei ymmärrä sen käyttötar-

koitusta, tai jos kotihoito toteaa palvelun tarpeettomaksi, palvelu voidaan lo-

pettaa kotihoidon palveluesimiehen päätöksellä 

• turvapuhelinpalveluista peritään seuraavat maksut 

o laitevuokra 25 €/kk 

o asennusmaksu 63 € (sis. asennus-, huolto-, kunnossapito-, ja paristokustannuk-
set) 

o ovihälytin ym. lisälaitteet kuuluvat kuukausivuokraan 

• säännöllisen kotihoidon asiakakkaan turvapalvelukäynnit kuuluvat kuukausimaksuun 

• tilapäiselle kotihoidon asiakkaalle turvahälytyskäynti maksaa arkisin 8,70 €/käynti, vii-

konloppuisin 10,70 €/käynti 

• jos asiakkaalla on oma laite, asiakas maksaa asennusmaksun 63 € ja palvelun ylläpidos-

ta 18 €/kk 
 

Kainuun soten vanhuspalvelujen kotihoito tarjoaa asiakkaille palveluseteleitä, joiden nimissä käyte-

tyt termit tulee huomioida hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelutuotteiden termeistä päätettä-

essä.  

Kainuun soten vanhuspalvelujen sosiaaliohjaaja Teija Seppäsen diaesitys (26.11.2013) antaa asiasta 

hyvän yleisesittelyn: 

http://kainuunkotityopalvelut.fi/assets/files/pdf_tiedostot/Palvelusetelin_kayttKainuun_maakunta

_kuntayhtymn%20kotihoidossa.pdf 

Palveluseteli on käytössä kotihoitopalveluissa sisältäen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon, tilapäi-

sen kotihoidon, kotisairaanhoidon sekä kylvetyspalvelun järjestämisen kodin ulkopuolella. Palve-

luseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jonka hoivatarve on maksimissaan 20 h/kk, poikkeustapauk-

sissa maksimissaan 30 h/kk.  

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukaudessa käytettävä 

aika tunneissa, jonka palveluseteli enimmillään korvaa. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja 

arvoltaan 7 – 25 €. Tarjolla olevat palvelut on hinnoiteltu välille 21 – 35 €/h (arki). Palveluseteli kyl-

vetyspalvelun ostoa varten 14 €/kerta. 

Jatkuvan kotihoitopalvelun palveluseteli kattaa seuraavat toimet: 

• Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen  

• Wc-asioinneissa avustaminen 

• Ruokailuissa avustaminen 

• Liikkumisessa avustaminen asiakkaan kotona 
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• Perustasoinen sairaanhoito 

o insuliinin pistäminen 

o haavahoidot 
o katetrointi 

o lääkkeitten anto 

• Vuoteen siistiminen  

• Saniteettitilojen puhtaudesta huolehtiminen  

• Keittiön puhtaudesta huolehtiminen  

• Roskien vienti  

• Jääkaapin siisteydestä huolehtiminen  

• Lääkejakelussa on siirrytty apteekin kautta tapahtuvaan koneelliseen annosjakeluun  

• Kauppa-asioinnit huolehtivat omaiset tai se on järjestetty kauppakassipalveluna 

 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämisestä varten on käytössä kaksi eri palveluseteliä kat-

taen 

• ympärivuorokautisen omaishoitajan vapaan aikaisen hoivan hoitokodissa (95 €/vrk)  

• asiakkaan kotona päiväsaikaan pidettävän vapaan (100 €) 

 

Kainuun sote on asettanut ympärivuorokautiselle omaishoitajan vapaan aikaiselle hoivalle hoitoko-

dissa asiakasmaksuasetuksen mukaisen hintakaton 105,60 €/vrk, joka sisältää asiakkaan omavas-

tuuosuuden 10,60 €/vrk. Hinnat vaihtelevat välillä 82,50 €/vrk - 105,60 €/vrk. 

 

5. Kainuun soten kotipalvelujen tukipalvelujen rekisteristä vastaavan henkilön näkemys kotipalvelun tuki-

palvelujen tuotteistamisesta 

 

Tuotteistuksen hahmottamiseksi alla on yhteistyössä Kainuun soten kotipalvelujen tukipal-

velujen rekisteristä vastaavan henkilön kanssa laadittu keväällä 2013 alustava luonnos Kai-

nuussa tarjolla olevista palveluista keskustelun pohjaksi tulevaa palvelutarjottimelle tuot-

teistusta varten.  

Luonnosta ei ole käsitelty missään virallisessa elimessä joten sitä voi pitää tässä vaiheessa 

vain kuvailuna, joka kertoo miten kotipalvelun tukipalvelut jakaantuvat palveluryhmiin ja 

palveluihin kunnallisen kotihoidon käytännön tason näkökulmasta. 



 

 

11 

 

 

 

6. Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkoston näkemys kotona asumista tukevien palvelujen tuotteista-

misesta 

 

Kainuussa on vuosina 2011 – 2013 toiminut ESR-rahoitteinen Kainuun ammattiopiston 

(KAO) hallinnoima hanke nimeltä Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa. Hankkeeseen on 

osallistunut noin kaksikymmentä yritystä, jotka tarjoajat erilaisia kotona asumista tukevia 

palveluja. Hanke on järjestänyt alan yrityksille koulutuksia sekä mm. laatinut Kainuun koti-

työpalvelualan viestintäsuunnitelman 

(http://www.kao.fi/media/kehittaminen_ja_kv/hankkeitten-

lisatietoliitteet/kainuun_kotityopalvelualan_viestintasuunnitelma.pdf).  

 

Kotipalvelun 

tukipalvelut 

Siivous- ja 

vaatehuolto- 

palvelut 

Ravitsemus- 

palvelut 

Kauppa-,  

kuljetus ja 

asioimis-

palvelut 

Kiinteistön 

huoltoon  

liittyvät  

palvelut 

Lumityöt 

Liukkauden torjun-

ta 

Ruohon leikkaus 

Halkojen tekemi-

nen ja kanto 

+ km-korvaus 

kaikkiin 

Muut  

kotipalvelun 

tukipalvelut 

Siivous €/h 

Siivous €/päivä 

Suursiivous 

Ikkunoiden pesu 

Pyykinpesu €/h 

Koneellinen pyyk-

kiä €/kerta 

+ km-korvaus 

Ateriapalvelu 

Ruoanlaitto ja 

leipominen 

+ km-korvaus 

kaikkiin 

 

Kauppakassi  

kotiin tuotuna 

Saattajapalvelu 

Asioiminen 

+ km-korvaus 

kaikkiin 

 

Avustaminen 

kodintöissä 

Ulkoilu 

Sosiaalista kanssa-

käymistä edist. 

palvelut 

Kylvetys 

+ km-korvaus 
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Kainuun verkostoitumiskoulutuksen tuloksena 10 yritystä ja KAO ovat perustaneet Kainuun 

kotityöpalvelutoimijoiden verkoston, jolla on mm. yhteinen nettisivusto 

http://www.kainuunkotityopalvelut.fi/. 

Koulutus on järjestetty osana valtakunnallista oppilaitosverkostoyhteistyötä yhteistyössä 

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen ry:n kanssa. Yhdistyksen nettisivuilla kerrotaan, että yh-

distys ”toimii kotityö- ja avustamispaleluja kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin tarjoavien 

yritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaationa”.  

Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkostoon kuului joulukuun 2013 alussa kahdeksan yri-

tystä sekä KAO. Verkoston nettisivujen mukaan:  

Kotityöpalvelu on erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten ar-

kipäivän auttamista tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan 

ammatillista koulutusta. 

 Työtehtäviin kuuluu muun muassa 

• kotisiivouspalvelut 

• kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut 

• kodin ruokapalvelut ja kodin pienet juhlat 

• pihan ja puutarhanhoitopalvelut 

• kodin kunnossapito- ja remontointipalvelut 

• tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut 

• tilapäinen lastenhoito 

• tilapäinen lemmikkieläinten hoito 

• hoiva vain henkilökohtaisen avustamisen ja asioinnin osalta 

• avustaminen muun muassa henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai 

aterioinnissa 

• avustaminen kodin ulkopuolella esimerkiksi ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuk-

siin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa 

• asiakkaan puolesta asiointi virastoissa, apteekissa, kaupassa, postissa. 

Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkoston työtehtäväkuvaus vastaa yksi yhteen Suomen 

Kotityöpalveluyhdistys ry:n vastaavaa. Yhdistyksen nettisivuilla palvelut on ryhmitelty seu-

raavasti: 
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Merkille pantavaa Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkoston palvelujen luokittelussa on, 

että heille termi ’kotityöpalvelu’ on pääsana, jonka alle kaikki palveluryhmän ja yksittäiset 

palvelut kuuluvat.  

Idea vaikuttaa olevan, että kukin palveluntuottaja kertoo verkoston nettisivuilta aukeavalla 

omalla nettisivullaan, mihin palveluihin yritys on erikoistunut ja asiakas ottaa yhteyden yri-

tykseen, jonka kanssa sovitaan tarkemmin mitä palveluja asiakas toivoo ja mitä palvelun-

tuottaja voi tarjota ja millä ehdoilla. 

 

7. Kainuulaisten palveluntuottajien käytännöt kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistamisesta ja 

ryhmittelystä palvelutarjottimelle 

 

Kainuun soten vanhuspalvelujen kokoamassa listauksessa 10.1.2014 Kainuulaisista vanhus- 

ja veteraanipalveluja tuottavista sosiaalipalvelujen palveluntuottajista on palvelualueella 

Kajaani, Paltamo 25 palveluntarjoajaa, palvelualueella Kuhmo, Sotkamo 18 palveluntuotta-

jaa sekä palvelualueella Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi 13 palveluntuottajaa.  
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Osa palvelutuottajista toimii useammalla alueella, joten yhteensä kotona asumista tukevien 

palvelujen palveluntuottajia on noin koko maakunnassa reilut 40. Palveluntuottajista 22 

tarjoaa kotihoitopalveluja Kainuun soten palvelusetelillä. 

Kainuulaisten palveluntuottajien käytännöt kotona asumista tukevien palvelujen tuotteis-

tamisesta selvitettiin nopeasti korostaen asiakaslähtökohtaisuutta. Ei tehty kattavaa selvi-

tystä, vaan rajattu otanta, joksi asiakkaiden suosituksesta valikoitui Kajaanin keskustassa 

keskeisille ilmoitustauluille laitetut mainokset.  

Tammikuun lopussa 2014 ilmoitustauluilta löytyivät seuraavien palveluntarjoajien mainok-

set: Airin hoitopiste, Attendo, Kainuun Kanerva, Kaislat – Kotiapu ja hieronta, Kotipalvelu 

Aurinkoinen, Kotipalvelu Pikkupiika, Lehtikankaan asukasyhdistys ja Tuija Myntti. Palvelun-

tarjoajista vain Kaislat – Kotiapu ja hieronta, Lehtikankaan asukasyhdistys ja Tuija Myntti 

ilmoittivat palvelujen hinnat. 

Airin hoitopiste tarjosi kotona asumista tukevia palveluja käyttäen termejä  

• kotikäynnit 

• kotisairaanhoito ja  

• kotihoito 
 

Attendo ei mainoksessaan eritellyt palveluja, vaan käyttää yleistermiä ’kotipalvelut’. Mai-

noksen tavoitteena vaikuttaa olevan saada asiakas ottamaan puhelinyhteys palveluntarjo-

ajaan. 

Kainuun Kanerva käytti mainoksessaan ’Arjen sankari’ –teemaa. Mainoksen mukaan ”avus-

tamme kaikissa kodin askareissa, huolehdimme ruoanlaitosta ja kaupassa käynnistä, pe-

semme pyykkiä ja annamme lääkkeet aina tarvittaessa”.  

Kaislat - Kotiapu ja hieronta jakoi mainoksessaan palvelut kolmeen pääluokkaan ja kuvaili 

palveluja tarkemmin.  

• Kotiapu (siivous, leivonta, asiointi, päivittäiset askareet).  

• Hieronta (klassinen hieronta, urheiluhieronta, myös kotikäynnit). 

• Muut palvelut (pitopalvelut, lemmikkien hoidot). 

 

Kotipalvelu Aurinkoinen jakoi mainoksessaan palvelut kolmeen ryhmään:  

• hoiva 

• kodinhoito ja  

• asiointi 
 

Kotipalvelu Pikkupiiian mainoksessa tarjottavat palvelut oli jaettu kolmeen pääluokkaan: 

hoivapalvelut, kodinhoitopalvelut sekä muut palvelut. Pääluokkien lisäksi oli annettu 3 – 7 

ranskalaisella viivalla merkittyä sisällön kuvausta.  

1. Hoivapalvelut 

- päivittäisissä toiminnoissa avustaminen 

- henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen 
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- kylvetys- ja saunotusapu 

- saattoapua esim. lääkärissä käynnissä 

- lääkkeiden jakaminen viikkodosettiin, lääkkeiden otossa avustaminen ja lääkehoidon  

   vaikutuksen seuranta 

- verenpaineen ja pulssin mittaukset 

- juttelu- ja ulkoiluseura 

 

2. Kodinhoitopalvelut 

- viikkosiivoukset, perussiivoukset, ikkunanpesut 

- ruoanlaitto, leipominen, aamu-iltapalan laitto 

- vaatehuolto, pyykkihuolto, vuodevaatteiden vaihdot 

- kauppa-asiat ja muut asioinnit 

 

3. Muut palvelut 

- omaishoitajan tuuraukset 

- henkilökohtaisen avustajan tuuraukset 

- tukena ja apuna matkoilla 

 

Lehtikankaan asukasyhdistys tarjosi kahta eri palvelutuotetta, jotka olivat  

• siivous ja lumityöt 12 €/h ja  

• asiointi 8 €/h 

 

Tuija Myntti mainosti kasvohoitoa kotona, työpaikalla, mökillä hintaan 30 € / 1 h hoito  

(sisältäen puhdistuksen, kuorinnan, naamiot, kosteusvoiteet sekä hieronnan).  

 

8. Suomen eri palveluportaalien käytännöt kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistamisesta ja ryh-

mittelystä palvelutarjottimelle 

 

Alla on esitetty Suomen eri palveluportaaleiden palveluiden ryhmittelyä. Näissä ryhmitte-

lyissä on mukana sekä sosiaali- ja terveyspalveluja että muita hyvinvointipalveluita.  

Tampereen Kotitorin palveluportaalin sisältö on esitetty yksityiskohtaisesti, mutta Päijät-

Hämeen PalveluSantran ja Jyväskylän ja Mikkelin seudun Klemmari-palveluportaali ylei-

semmällä tavalla esimerkkinä siitä, miten eri tavoin palvelut voidaan nimetä ja ryhmitellä. 

Ryhmittelyssä voidaan painottaa esimerkiksi kohderyhmää tai palvelua. 
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8.1 Tampereen Kotitorin palveluportaali 

 

Tampereen Kotitorilla (http://www.tampereenkotitori.fi/palvelut) palveluryhmiä on kah-

deksan ja useat niistä jakaantuvat useaan palvelutuotteeseen. Palvelutuotteet on alla mer-

kitty lihavoituna. Sulkuihin on merkitty, kuinka monen eri palveluntuottajan tai yksikön pal-

veluja kullekin palvelulle oli tarkastelupäivänä 22.11.2013 saatavilla. Mikäli luku ilmoitetaan 

summana, tarkoittaa ensimmäinen numero palvelusta maksavien ja siksi paremmin esillä 

olevien eKotitori partner –palveluntarjoajien lukumäärän ja toinen luku muiden palvelun-

tarjoajien lukumäärän. 

• Neuvonta ja palveluohjaus (1) 

 

• Kotihoito 
o Kotisairaanhoito (8 palveluntuottajaa, pt) 

� Lääkehoito lääkärin määräyksen mukaisesti 

� Yhteistyö ja tiedottaminen (= konsultointi, lääkärin avustaminen koti-

käynnillä) 

� Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi ja jakelu 

� Seuranta (mittaamiset, oireet) 

 

o Kotipalvelu (23 pt) 

� Henkilökohtainen puhtaus 
� Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen esim. aamu- ja iltapesuissa sekä 

suuhygieniassa 

� Asiakaan avustaminen pukeutumisessa ja riisumisessa 

� Hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo 

� Asiakkaan avustaminen wc-asioissa 

� Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen 

� Ravinto 
� Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmistaminen sekä lounaan ja päivällisen läm-

mittäminen ja/tai valmistaminen 

� Tarvittaessa asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa 

� Asiakkaan peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen kauppatila-

uksen tekemisessä. Asiakkaan nesteytyksen tarkkailu. Ravintoon ja ruokavali-

oihin liittyvä ohjaaminen 

� Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti 

� Kodin hoito 
� Ylläpitosiivouksesta huolehtiminen (mm. imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pe-

su, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti 

� Vuoteen kunnostaminen 

� Pyykkien laittaminen pesukoneeseen ja kuivumaan ripustaminen tai pesulaan 

toimittaminen 

� Turvallisuus ja esteettömyys 
� Turvapuhelimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumisvahdin, turvarannekkeen, 

asianmukaisten apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistaminen 

� Opastaminen, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa ja niiden 

käytössä (tarvittaessa apuna fysioterapeutti) sekä kodin muutostöihin liitty-

vissä asioissa 

� Esteettömän kulun varmistaminen, (esim. matot, luikkaat lattiat, portaat) va-

laistuksen ja lieden ym. sähkölaitteiden tarkistaminen 

� Henkinen ja fyysinen vireys 
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� Asiakkaan henkinen tukeminen ja kannustaminen kuuntelemalla ja olemalla 

läsnä 

� Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen 

havainnoimalla asiakasta. Asiakkaan kanssa keskusteleminen ja asiakkaan tu-

keminen arjen asioissa sekä ongelmatilanteissa 

� Kuntouttava työote ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen 

� Yhteistyö omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon osallistuvien 

tahojen kanssa (mm. henkilökohtaiset avustajat, edunvalvojat) 

 

• Kotona selviäminen 
 

o Turvapalvelu (2) 

� Asennetaan ns. turvapuhelin + säännöllinen huolto. Yksilöllisten asiakastar-

peiden mukaan täydentävää tekniikkaa ja lisälaitteita, mm. erilaiset hälyttävät 

turvalaitteet, kuten häkävaroitin, liesivahti, lattialle valuneesta vedestä ilmoit-

tava vuotovahti, asiakkaan kulkua seuraava ovivahti tai lääkkeenottamista 

helpottava lääkekello. 

 

o Ateriapalvelu (0) 
� valmis ateria, joka sisältää kotiinkuljetuksen 
 

o Siivouspalvelu (26) 
� kuukausittainen perussiivous. Erikseen tilattavia palveluita ovat ikkunoiden ja 

parvekelasien sekä saunan pesu 
 

o Kauppapalvelu (4) 
� Kahdesti viikossa asiakasta kohden klo 10 – 18 välillä. Sisältää ruokatilausten 

vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvittaessa kaap-

piin, jääkaappiin tai pakastimeen 
 

o Apuvälinepalvelu (2) 
� apuvälineet ja omatoimisuutta tukevat asunnon muutostyöt 
 

o Toimintakykyä tukevat palvelut (6) 
� Naprapatia Muu jalkojen hoito (muun ammattitutkinnon suorittaneen henki-

lön tuottama hoito) (1+?) 

� Osteopatia (0+?) 

� KiropraktikkoJalkojen hoito / jalkaterapia (nimikesuojatun ammattihenkilön 

tuottama hoito) (0 + ?, yrityslistan mukaan ainakin 2) 

� Fysioterapia (2 + ?) 

� Ravitsemusterapeutti (0 + ?) 

� Koulutettu hieroja (0 + ?, yrityslistan mukaan ainakin 1) 

� Toimintaterapia (1 + ?) 

� Apuvälinepalvelut (3 + ?) 

� Matkakulut keskustan ulkopuolella (€/km) (4 + ?) 

 

• Saattoapua harrasteisiin ja asioille (12 + 9, km-korv ilm. 8) 

 

• Tuki- ja asumispalvelut (1) 

o Lyhytaikainen asuminen (0+1) 

 

• Muut palvelut (16) 
o Kosmetologi (1+1) 

o Kampaaja, parturi (1+0) 

o ATK-tukipalvelut (5+2) 
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o Asunnon muutostyöt / remontointi (8+3) 

o Huonekalujen kokoaminen (7+6) 

o Ruohon leikkaus (10+7) 

o Juhlien järjestely (6+2) 
o Koulutus (4+2) 

o Ompelu (1+2) 

o Pesula (2+1) (toisella palvelun nimi: ”pyykinpesun neuvontakäynti”) 

o Muut kodinhoidolliset palvelut (9+8, mm. lumityöt, kattolumityöt, talon-

miespalvelut ja ruoan valmistus asiakkaan kotona) 

o Minimiveloitus / palvelukerta (9+7, vaihteluväli 1 - 70 €) 

o Matkakulut keskustan ulkopuolella, €/km (8+7, vaihteluväli 0,45 – 0,80 

€/km) 

 

• Kotilääkäripalvelut (0+0) 

 

8.2 Oulun eteläisen Aputori 

 

Oulun eteläisen Aputori palvelee Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen (Haapavesi, Pyhäntä ja Sii-

kalatva), Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi), 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) sekä Oulaisen kunnan 

asukkaita. Palvelun tuottaa Nexamed Oy eli sama yhtiö, kuin Kainuun Hyvinvoinnin palvelu-

tarjottimen. 

Palvelujen pääluokat ovat: 

Asumispalvelut 

• Tehostettu palveluasuminen 

• Tilapäinen palveluasuminen 

• Tuettu palveluasuminen 

 

Fysioterapia 

Hammashoitopalvelut 

• Hammaslaboratoriopalvelut 

• Hampaan poisto, puudutus, paikkaus, hammaskivi 

• Tutkimukset, vuositarkastus 

 

Jalkaterapia / Jalkahoitopalvelut 

• Kliininen jalkahoito 

• Kovettumien poisto 
 

Klassinen hieronta 

• Hieronta 30 min 

• Hieronta 45 min 
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• Hieronta 60 min 

• Hieronta 90 min 
 

Kotihoitopalvelut 

• 7 eri hintaa viikonpäivän ja kellonajan mukaan 

• Kilometrikorvaus yli 5 km matkoille  

 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

• 7 eri hintaa viikonpäivän ja kellonajan mukaan 

• Kilometrikorvaus yli 5 km matkoille  
 

Lymfaterapia 

• Lymfaterapia 90 min 

• Lymfaterapia 60 min 

• Lymfaterapia 90 min kotikäynti 

• Lymfaterapia 60 min kotikäynti 
 

Siivouspalvelut 

• 6 eri hintaa viikonpäivän ja kellonajan mukaan 

• (Kilometrikorvaus yli 5 km matkoille  käy ilmi vasta palveluntuottajan yksityiskoh-

taisista tiedoista) 

 

Toimintaterapia 

• Toimintaterapia 45 min 

• Toimintaterapia 60 min 

• Toimintaterapia 90 min 

• Toimintaterapia 45 min kotikäynti 

• Toimintaterapia 60 min kotikäynti 

• Toimintaterapia 90 min kotikäynti 

 

Vammaispalvelut 

• Kehitysvammaisen henkilön autettu asuminen  

• Kehitysvammaisen henkilön ohjattu asuminen  

• Kehitysvammaisen henkilön tuettu asuminen  

• Kehitysvammaisen henkilön tilapäinen hoitoapu  

• Kehitysvammaisen henkilön tilapäisen hoitoavun kilometrikorvaus >5km  

 

Varhaiskasvatus 

• Kokopäivähoito (yli 5 t/pv), yli 15 pv/kk   

• Kokopäivähoito 11-15 pv/kk 

• Kokopäivähoito 1-10 pv/kk  

• Osapäivähoito (enint. 5 t/pv) yli 15 pv/kk  

• Osapäivähoito 11-15 pv/kk 

• Osapäivähoito 1-10 pv/kk  
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8.3 Päijät-Hämeen PalveluSantran palveluportaali 

 

Alla oleva palveluryhmälistaus antaa yleiskuvan. Lisätietoja Päijät-Hämeen PalveluSantras-

ta osoitteesta http://www.palvelusantra.info.  

Palveluryhmät ovat: 

Apuvälineet 

Asiointipalvelut 

Hieronta- ja kuntoutuspalvelut 

Jalka- ja käsihoidot 

Kampaamo- ja parturipalvelut 

Korjaus- ja remonttipalvelut 

Kotihoitopalvelut 

Kuljetuspalvelut 

Lastenhoitoapu 

Lyhytaikaishoito 

Omaishoito 

Palveluasuminen 

Päivätoiminta 

Siivouspalvelut 

Toimeentulo 

Turvapalvelut 

Vapaa-aika 

Vapaaehtoistoiminta 

Vuokra-asuminen  
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8.4 Jyväskylän ja Mikkelin seudun Klemmari-palveluportaali 

 

Alla oleva palveluryhmälistaus antaa ainoastaan yleiskuvan. Lisätietoja Jyväskylän ja Mikke-

lin seudun Klemmarista saa osoitteesta: https://www.klemmari.info.  

Palveluryhmät ovat: 

Kodin kunnossapito 

Lapsiperheiden palvelut 

Liikuntapalvelut 

Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut 

Muut terveydenhoitopalvelut 

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot 

Vammaisten palvelut 

Vanhusten kotipalvelut ja asumispalvelut 

 

8.5 Palveluseteli, Smartum oy 

 

Palveluseteli on tapa järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kunnan oman toimin-

nan ja ostopalvelujen rinnalla. Uusi laki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalve-

luiden järjestämisen palvelusetelillä. Smartum on kehittänyt kuntien ja palveluntuottajien 

kanssa kustannustehokkaan ja yksinkertaisen ratkaisun palvelusetelikokonaisuuden järjes-

tämiseksi. Smartum toimii kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan välisenä maksuoperaatto-

rina. Malli on käytössä jo useissa kunnissa ympäri Suomen. Alla on palveluryhmälistaus. 

 

 Asiointiapu 

 Erikoissairaanhoito 

 Henkilökohtainen avustaminen 

 Kotipalvelu (säännöllinen) 

Kotisairaanhoito (tilapäinen) 

Lasten päivähoito 

Lääkinnällinen kuntoutus 
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Omaishoito/sijaispalvelu 

pyykkihuolto 

Ryhmäkotiasuminen 

Suun terveydenhuolto 

Tuettu kotona asuminen 

Veteraanien kotipalvelu 

Henkilökohtainen apu (vammaiset) 

Kehitysvammaisten tuettu kotona asuminen 

Kotipalvelu (tilapäinen) 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lyhytaikaishoito palvelukodissa 

Neuvonta- ja terapiapalvelut 

Perusterveydenhuolto 

Päivätoiminta 

Siivouspalvelu 

Säännöllinen kotihoito 

Vanhusten asumispalvelut 

 

9. THL:n sote-palveluluokitus Terminaattori-palvelussa 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vuoden 2012 loppupuolelta alkaen kehittänyt so-

te-palveluluokitusta. Tausta-aineistona on käytetty sosiaalihuollon luokituksen sanastosta, 

jossa on 109 palvelua sekä terveysalan palveluluokituksesta 829 palvelua. Valvira ja Kunta-

liitto ovat kommentoineet työtä ja alkusyksystä 2013 luokittelussa oli yhtensä 960 palvelua. 

THL:n mukaan Sote-palveluluokitus on tarkoitettu ensisijaisesti palveluntuottajien työväli-

neeksi. Palveluntuottajat luokittelevat sen avulla palvelutarjontansa, jotta asiakkaat tietä-

vät, mitä palveluja missäkin palvelupisteessä tarjotaan. Kansalaiskäyttöliittymään ei moni-

mutkaista palveluluokitusrunkoa näytetä, vaan esille tulee vain ne palvelut, joita on tarjolla. 

Sote-palveluluokitusta täydennetään JHS183-suosituksen mukaisesti kohderyhmän sekä 

tuottajatyypin ja toteutustavan perusteella. 
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THL:n sote-palveluluokitusta varten on rakennettu Terminaattori-niminen verkkotyökalu, 

jonka on toteuttanut Think If Laboratories. THL on syyskuussa 2013 pyytänyt SADe SoTe –

rahoitusta saaneita hankkeita kommentoimaan luokitusta. Lisäksi vastaavan pyynnön on 

saanut marraskuussa 2013 Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hanke.  

Alla esitetty luettelo sote-palveluluokituksesta ei ole lopullinen. Terminaattoripalvelu ei ole 

vielä tässä vaiheessa julkinen, mutta meillä on sille pääsy sekä mahdollisuus tehdä luokitte-

luun kehittämisesityksiä. THL:n suunnitelmiin kuuluu, että palveluhakemisto-palvelu saa-

daan pilotointivalmiuteen keväällä tai kesällä 2014, jolloin myös palveluntuottajia pyyde-

tään pilotoimaan luokitusta. THL:n suunnitelmiin kuuluu, että pilotointi paljastaa, mitä pal-

veluja on olemassa ja miltä osin palveluluokitusta tulee karsia esim. merkitsemällä osa pal-

veluista ns. ei-aktiivisiksi siten, että palveluntuottajille ei tule valittavaksi liian laajaa jouk-

koa palvelua. Sote-palveluluokitus julkaistaan osana THL:n uutta Palveluvaakaa vuonna 

2015. Tutustu nykyiseen Palveluvaakaan: http://www.palveluvaaka.fi. 

Alla esitetään sote-palveluluokituksesta kokonaisuudessaan kaksi luokittelun pääluokkaa, 

nimittäin Kotihoito, kotipalvelut ja omaishoidon tukipalvelut (O) sekä Oheis- ja tukipalvelut 

(S). Näiden lisäksi luetellaan aakkosjärjestyksessä muita Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 

nykyisen ja tulevien laajennusten kannalta mielenkiintoisia palveluja. Monet niistä ovat sel-

laisia, että hyvinvoinnin palvelutarjottimelle ne voidaan tässä vaiheessa ottaa vain sillä tar-

kennuksella, että kyse on kotiin annettavista palveluista. Palveluja ei ole tähän koottu kat-

tavasti.  

THL on tarjonnut Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeelle kommentointioikeuden Ter-

minaattori-palveluun ja sen lähes tuhannen palvelun tietoihin osoitteessa 

www.terminaattori.fi/thl. Hanke on tehnyt useita esityksiä, joista monet ovat myös otettu 

luokitukseen. 

 

9.1 Kotihoito, kotipalvelut ja omaishoidon tukipalvelut (O) 

 

Kotihoito, kotipalvelut ja omaishoidon tukipalvelut (O) 

• Lähikäsitteet: Kotona asumista tukevat palvelut  
o Ainoa lähikäsitteeksi hyväksytty termi on Kainuun esitys pääryhmän uudek-

si nimeksi. Esim.  ’kotona pärjäämistä tukevat palvelut’ on hyväksytty vain 

harkittavaksi-listalle. Tampereella vuonna 2009 käytetty termi ’kotona sel-

viämistä tukevat palvelut’ ei ole edes harkittavien listalla, muttei jostain 

syystä myöskään ’kotona selviytymistä tukevat palvelut’. 

 

Kotihoito (OB) 

• Lähikäsitteet: kotikäynti, kotona asumisen tuki 

• Palvelu, johon kuuluu kotona tapahtuva asiakkaan/potilaan terveyden- ja sairaan-
hoito sekä kotipalvelu.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 
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Kotisairaanhoito (OBA)  

• Lähikäsitteet: kotikäynti. 

• Palvelu, johon kuuluu potilaan kotona tapahtuva sairaanhoito. Lähde: Terveysalan 

palveluluokitus 2008 

 

Erikoistunut kotisairaanhoito (OBB) 

• Lähikäsitteet: kotikäynti. 

• Palvelu, johon kuuluu potilaan kotona tapahtuva erikoistunut sairaanhoito. Lähde: 

Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Kotidialyysi (OBB001)  

• Palvelu, johon kuuluu potilaan kotona tapahtuva dialyysihoito. Lähde: Terveysalan 

palveluluokitus 2008 

 

Kotipalvelu (OBC) 

• Lähikäsitteet: kodinhoitaja, kotiavustaja, kotikäynti 

• Sosiaalipalvelu, joka saadaan asiakkaan/potilaan kotiin sairauden tai alentuneen 

toimintakyvyn vuoksi arkipäivän toiminnoista selviämiseksi. Lähde: Terveysalan 

palveluluokitus 2008 

 

Kotilääkäripalvelu (OBD)  

• Lähikäsitteet: kotikäynti, kotilääkäri, kotilääkäripalvelut 

 

Omaishoidon järjestäminen ja siihen liittyvät palvelut (OC)  

• Lähikäsitteet: omaishoito 

 

Omaishoidontuki (OCA)  

• Lähikäsitteet: omaishoito 

• Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea omaishoitoa sekä hoi-
dettavien että omaishoitajien tarpeet huomioiden. Omaishoidolla tarkoitetaan 

vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä 

kotioloissa omaishoitajan eli omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 

avulla. Omaishoidon tuen perusteella omaishoitajalle ja hoidettavalle annetaan so-

siaalipalveluja ja omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja järjestetään vapaata. 

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011. 

 

Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana (OCB)  

• Lähikäsitteet: Tilapäisen hoitojakson järjestäminen hoidettavalle, omaishoito 

• Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tar-

vittavan sijaishoidon tekemällä Lain omaishoidon tuesta 3?§:n 3 kohdassa säädetyt 

edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitou-

tuu huolehtimaan sijaishoidosta. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla 
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tavalla, jos omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely to-

teutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide ja että järjestely ar-

vioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi.  

Lähde: SADe-SoTe Palveluhakemisto 2013 

 

9.2 Oheis- ja tukipalvelut (S) 

 

Oheis- ja tukipalvelut (S) 

Majoitus- ja ravitsemuspalvelu (SA) 

• Majoitukseen ja ravitsemukseen liittyvä palvelu, joka on tarkoitettu vierailijoille se-
kä päiväasiakkaille.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Yöpymispalvelu (SAA) 

Yöpyminen perhehuoneessa (SAA002)  

• Lähikäsitteet: Perhehuone 

• Palvelu, jossa perheen käyttöön tarjotaan potilashuone tai muu huone, joka sovel-

tuu myös perheen oleskeluun.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Vierasmajoitustila (SAA003)  

• Lähikäsitteet: Vierashuone 

• Palvelu, jossa potilaan, kuntoutettavan tai muun asiakkaan omaisille ja vieraille tar-

jotaan heille tarkoitettu tila, jossa he voivat majoittua vierailun aikana.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Ruokailupalvelu (SAB)  

• Potilaan, kuntoutettavan tai muun asiakkaan vieraille tarkoitettu ravintoon liittyvä 
palvelu. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Ruoka- ja kahvilapalvelu (SAB001)  

• Lähikäsitteet: kahvila, ravintola, ruokala 

• Ruokala- ja kahvilatoiminnan palvelu, joka on tarkoitettu potilaan, kuntoutettavan 

tai muun asiakkaan vieraille.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu majoitus- ja ravitsemuspalvelu (SAZ)  

• Majoitus- ja ravitsemuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-

kaansa. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 
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Itsepalvelukeittiö asiakkaille ja omaisille (SAB002)  

• Lähikäsitteet: asiakaskeittiö, potilaskeittiö 

• Palvelu, jossa asiakkaiden, potilaiden ja heidän vieraidensa käyttöön tarjotaan ruo-
anvalmistamiseen tarkoitettu tila.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Virkistyspalvelu (SB) 

• Palvelut, jotka lisäävät asiakkaan tai potilaan rentoutumisen ja hyvinvoinnin mah-

dollisuutta.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Kampaamopalvelu (SBA)  

• Lähikäsitteet: kampaamo, parturi 

• Kauneusalan palvelu, joka liittyy hiusten hoitoon ja on tarkoitettu palveluyksikön 

potilaille tai asiakkaille. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Kauneudenhoitopalvelu (SBB)  

• Lähikäsitteet: kauneushoitola, kosmetologi 

• Kauneusalan palvelu, joka sisältää erilaisia kauneuden hoitoon ja ylläpitoon liittyviä 
palveluja ja on tarkoitettu potilaille tai asiakkaille. Lähde: Terveysalan palveluluoki-

tus 2008 

 

Viihde- ja ajanvietepalvelu (SBC)  

• Potilaille, asiakkaille ja heidän omaisilleen tarkoitettu rentoutumista ja/tai viihty-

mistä edistävä palvelu. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Kukka- ja lahjatavarapalvelu (SBD)  

• Lähikäsitteet: kukkakauppa, kukkakioski, lahjatavarakauppa 

• Kukka- ja/tai lahjatavaroihin erikoistunut palvelupiste. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Liikuntaa ja kuntoilua tukeva itsepalvelu (SBE)  

• Palvelut, jotka tukevat omaehtoista liikkumista ja kuntoilua palveluyksikössä. Läh-

de: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Juhlapalvelu (SBF)  

• Palvelu, joka toteuttaa erilaisia juhlatilaisuuksia.  
Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu virkistyspalvelu (SBZ)  

• Virkistyspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa. Lähde: Ter-

veysalan palveluluokitus 2008 
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Tietopalvelu (SC)  

• Asiakkaille suunnattu tiedon välitykseen liittyvä palvelu.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Netti ym. sähköisen asioinnin palvelu asiakkaille ja omaisille (SCB)  

• Lähikäsitteet: Langaton verkkoyhteys, Nettipalvelu, Verkkopalvelu 

• Tietokoneyhteys tai muun sähköisen yhteydenpitomahdollisuuden tarjoaminen yk-

sikön asiakkaille ja heidän omaisilleen. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu tietopalvelu asiakkaille ja omaisille (SCZ)  

• Muu asiakkaille ja heidän omaisilleen tarkoitettu tietopalvelu, jolle ei ole määritetty 
luokituksessa omaa luokkaansa. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Potilas- ja asiakastietojen tarkastuspalvelu (SD)  

• Palvelu, jossa asiakas tai potilas voi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, 

mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole 

häntä koskevia tietoja (Henkilötietolaki 22.4.1999/523). Jokaisella on salassapito-

säännösten estämättä oikeus itseään koskevan tiedon etsimiseksi henkilörekisteris-

tä. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008; Henkilötietolaki 22.4.1999/523 

 

Hengelliset palvelut (SE)  

• Palveluyksikön asiakkaille tarjottavat hengelliset palvelut.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Omaisille ja ryhmille tarkoitetut hengelliset palvelut (SEB)  

• Ryhmämuotoiset hengelliset palvelut. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Vainajiin liittyvät palvelut (SF)  

• Lähikäsitteet: hautauspalvelu 

• Kuolemantapaukseen liittyvät palveluyksikön antamat palvelut. Lähde: Terveysalan 

palveluluokitus 2008 

 

Apupalvelut (SG)  

• Lähikäsitteet: Henkilökohtainen apu 

• Potilaan tai asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut, jotka eivät suoraan liity sai-
rauden hoitoon tai kuntoutukseen.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu apupalvelu oheispalveluna (SGZ) 
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Hoitotarvikejakelu (SHA)  

• Välinejakelu  

• Hoitotarvikkeiden jakelupalvelu asiakkaille.  
Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Hoitotarvikepalvelu (SH)  

• Hoitotarvikkeisiin liittyvä palvelutoiminta asiakkaille.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Apteekkipalvelu (SI)  

• Lähikäsitteet: Lääkepalvelu 

• Apteekkilain säätelemä palvelu, joka sisältää lääkkeiden valmistamisen, jakelun se-
kä käytön ohjaamisen ja seurannan. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Tulkkipalvelu (ST)  

• Lähikäsitteet: tulkkaus 

• Tulkkauksen palvelu, johon kuuluu viestin kääntäminen kieleltä toiselle sekä työssä 

käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistyk-

seen tai muun syyn vuoksi suoritettava viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota 

selventävillä menetelmillä tapahtuva tulkkaus.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008; Asetus vammaisuuden perusteella järjes-

tettävistä palveluista ja… 

 

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu (SU)  

• Maksuton palvelu, jossa rikoksen osapuolet kohtaavat toisensa puolueettoman so-

vittelijan välityksellä.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Saattohoitopalvelu (SV)  

• Lähikäsitteet: Terminaalihoito 

• Saattohoito on kuolemaa lähestyvän potilaan oireenmukaista hoitoa ja läheisten 

tukea, hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa ja kuolinprosessin aikana, sisältäen 
potilaan riittävän hyvän perushoidon, kaiken ihmisarvoa kunnioittavan huolenpi-

don, ja hänelle läheisten henkilöiden tukemisen.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008; Lapin sairaanhoitopiirin Saattohoito-

ohje… 

 

Muu oheispalvelu (SZ)  

• Asiakkaille ja omaisille tarkoitettu palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa 

omaa luokkaansa.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 
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9.3 Muut eri ryhmiin kuuluvat palvelut aakkosjärjestyksessä 

 

Asiointipalvelu (HS)  

• Sosiaalipalvelu, jossa avustaja tai palveluntuottaja hoitaa sosiaalihuollon asiakkaan 

asioita kodin ulkopuolella siten, ettei asiakas ole mukana. Asiointipalvelua on myös 

se, että kaupasta järjestetään tavaroiden kotiinkuljetus sosiaalihuollon asiakkaalle. 
Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Asumiseen liittyvät palvelut (M)  

• Lähikäsitteet: asumisen palvelut, asumispalvelut, palveluasuminen  

• Sosiaalipalvelujen muodostama kokonaisuus, jolla järjestetään sosiaalihuollon asi-

akkaan turvallinen asuminen tai tuetaan tämän kuntoutumista tai itsenäistä asu-

mista. Itsenäisellä asumisella tarkoitetaan toimintarajoitteisen henkilön asumista 

kotonaan rajoitteistaan huolimatta.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Asunnon muutostyöt (ML)  

• Sosiaalipalvelu, jossa arvioidaan sosiaalihuollon asiakkaan asunto itsenäisen suoriu-

tumisen kannalta, suunnitellaan asuntoon mahdollisesti tarvittavat muutostyöt ja 

toteutetaan ne. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sai-

rauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt, kuten ovien leventämi-

nen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiin-

teiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaa-

vat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon 
muutostyöksi katsotaan myös esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiym-

päristöstä ja kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden asennus. Korvattavia 

asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. It-

senäinen suoriutuminen tarkoittaa toimintarajoitteisen henkilön itsenäistä päivit-

täistä toimintaa sekä mahdollisesti itsenäistä asumista ja työssä käymistä.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011. 

 

Ateriapalvelu (HM)  

• Sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle järjestetään mahdollisuus ruokai-

luun kodin ulkopuolella tai tuodaan ateria kotiin. Lähde: Sosiaalipalvelujen luoki-

tuksen sanasto 2011. 

 

Geriatrian palvelut (FAD)  

• Vanhusten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon keskittyvä suppea erikoisalan pal-

velu.  

Lähde: SADe-SoTe Palveluhakemisto 2013. 

 

Henkilökohtainen apu (HK)  

• Sosiaalipalvelu, jossa avustaja antaa vaikeavammaiselle henkilölle tälle välttämä-

töntä apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa. Henkilökohtaista apua an-
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netaan vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän 

vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toi-

missa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisena apuna korvataan 
henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen tai muita avustajan käytöstä aiheutuvia 

välttämättömiä ja kohtuullisia kustannuksia tai järjestetään avustajapalveluja.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Hierontapalvelut (HBN)  

• Lähikäsitteet: hieroja, hierojat 

• Palvelu, jossa tarjotaan käsin tai laittein pehmytkudoksiin hoitotarkoituksessa koh-

distettua mekaanista käsittelyä, kuten hankausta, taputtelua ja painelua.  
Lähde: SADe-SoTe Palveluhakemisto 2013; Lääketieteen termit 

 

Ikääntyneiden neuvolapalvelu (DBF)  

• Ikäihmisten neuvolapalvelut, Vanhusneuvola, vanhusten neuvola 

• Lähikäsitteet: ikääntyneet, vanhukset, vanhus,  

• Neuvolapalvelu, joka on erikoistunut ikääntyneiden terveydentilan ja toimintaky-

vyn arviointiin ja etukäteen suunniteltuihin määräaikaistarkastuksiin.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 
 

Ikääntyneiden terveystarkastuspalvelu (DCF) 

Ikääntyvien palveluohjaus (BGB)  

• Palvelu, jonka avulla ikääntyneet ihmiset saavat palveluohjauksen keinoin tietoa, 

tukea ja neuvontaa palveluidensa järjestämisessä ja lievennetään palvelujärjestel-

män hajanaisuuden haittoja ikääntymiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjauksen 

tarkoituksena on tukea erityisen palvelun tarpeessa olevan asiakkaan selviytymistä, 

koota keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen 

käytössä. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Invataksipalvelu (XCA031)  

• Riskittömän potilaan kuljettamiseen tarjottava autopalvelu, jossa auto on sellainen, 

että kuljetettava voi istua matkan ajan esimerkiksi pyörätuolissa. Lähde: Terveys-

alan palveluluokitus 2008 

 

Jalkaterapian palvelut (HBG)  

• Lähikäsitteet: jalkaterapeutit, jalkaterapeutti, jalkojenhoitaja 

• Jalkaterapeuttisen hoidon, harjoittelun, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettava 
terapiapalvelu.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Kodinhoitoapu (HL)  

• Sosiaalihuollon asiakkaan kotona järjestettävä sosiaalipalvelu, jossa asiakkaalle tai 

hänen perheelleen annetaan henkilökohtaista arjen käytännön toimiin liittyvää 
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huolenpitoa tai apua. Kodinhoitoapu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua. Lähde: 

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011. 

o Esitetty yhdistettäväksi Kotipalveluun (OMC). 

 

Kotisairaanhoitajan palvelu (EDB018)  

• Lähikäsitteet: CERAD, MMSE, muistitestit, muistitutkimus 

• Kotisairaanhoitajan antama hoitotyön palvelu.  

Lähde: SADe-SoTe Palveluhakemisto 2013 

 

Kotiuttamispalvelu (BIA)  

• Kotiutuspalvelut  

• Asiakkaan tai potilaan kotiin siirtymistä tukeva palvelu.  
Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Kuljetuspalvelu (HR) 

• Sosiaalipalvelu, jossa järjestetään sosiaalihuollon asiakkaan kuljetus muuten kuin 

joukkoliikenteellä tai korvataan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuljetus-

palvelua voivat saada esimerkiksi henkilöt, jotka eivät vamman tai sairauden vuoksi 

pysty käyttämään joukkoliikennettä.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

• Sote-luokittelussa on myös: Kuljetuspalvelu (XCA) 
 

Kuntoutustutkimus (HAC)  

• Palvelu, jossa tarjotaan kuntoutuksen tarvetta ja kuntoutusmahdollisuuksia selvit-

tävää tutkimusta. Kuntoutustutkimus sisältää lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psyko-

login tutkimukset ja tarvittavat muut erityisasiantuntijoiden suorittamat tutkimuk-

set. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat kartoitetaan, arvi-

oidaan kuntoutusennuste, selvitetään mahdollisuudet kuntoutuksen järjestämiseen 

ja laaditaan selvityksen pohjalta yhteistyössä kuntoutujan kanssa yksilöllinen kun-

toutussuunnitelma.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008; Erikoissairaanhoitolaki 1§ 

 

Kuntoutusvälinepalvelu (HGB)  

• Kuntoutukseen tai kuntoiluun liittyviin välineisiin liittyvät palvelut. Lähde: Terveys-

alan palveluluokitus 2008 

 

Kylvetyspalvelu (HN)  

• Sosiaalipalvelu, jossa autetaan sosiaalihuollon asiakasta huolehtimaan henkilökoh-

taisesta hygieniastaan. Kylvetyspalvelu sisältää esimerkiksi peseytymismahdolli-
suuden järjestämisen joko sosiaalihuollon asiakkaan omassa kodissa tai kodin ulko-

puolella. Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Loma- ja virkistystoiminta (HV)  

• Sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle tai hänen omaiselleen järjestetään 

mahdollisuus lomailuun muualla kuin kotona tai osallistumiseen retkelle tai leirille. 
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Loma- ja virkistystoiminta on yleensä kertaluonteista. 

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Lähihoitajan palvelu (EDE)  

• Perushoitajan palvelu 

 

Musiikkiterapian palvelut (HBL)  

• Lähikäsitteet: fysioakustinen hoito 

 

Muu apuvälinepalvelu (HGA999)  

• Lähikäsitteet: kävelykepit, kävelykeppi, kuulokojeet, kuulolaite, kuulolaitteet, pyö-

rätuolit, suihkutuolit, turvaranneke, turvarannekkeet 

• Apuvälinepalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa. Lähde: 

Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu asiamiespalvelu (BBZ)  

• Asiamiespalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa. Lähde: Ter-

veysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu (BHZ)  

• Palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 

luokkaansa.  
Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu vertais- ja vapaaehtoispalvelu (PZ)  

• Vertais- ja vapaaehtoispalvelu, jolle ei ole määritelty luokituksessa omaa luokkaan-

sa.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Muu vertaistukipalvelu (PAZ)  

• Vertaistukipalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa. Lähde: 

Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Omahoitopalvelu sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä (CA)  

• Lähikäsitteet: itsehoitopalvelu, itsehoito 

• Oma-aloitteinen ja omatoiminen oman terveyden ja sairauden hoito. Lähde: Terve-

ysalan palveluluokitus 2008, Kielitoimiston sanakirja 2006 

 

Omahoitopalvelut (C)  

• Itsehoitopalvelut  

• Palvelu, jossa asiakkaat itse hoitavat tarpeelliset tehtävät tietyn sosiaali- ja terveys-

palvelun toteuttamiseksi. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008; Kielitoimiston 

sanakirja 2006 
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Omaishoitajan hoitopalkkio (IGD060)  

• Lähikäsitteet: omaishoito, omaishoidon tuen maksaminen, omaishoidon tuki 

• Omaishoidon tuen perusteella omaishoitajalle ja hoidettavalle annetaan sosiaali-
palveluja ja omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota. Lähde: SADe-SoTe Palvelu-

hakemisto 2013 

 

Omaishoitajien vertaistukitoiminta (PAI) 

Osavuorokautisesti tuettu palveluasuminen (MBA)  

• osavuorokautinen hoito, osavuorokautinen palveluasuminen, tuettu palveluasumi-

nen  

• Asumisen muoto, jossa palveluita saa tiettyyn aikaan vuorokaudesta, mutta ei ym-
pärivuorokautisesti.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu (BH)  

• Lähikäsitteet: palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen 

• Palvelu, jossa tehdään suunnitelma palveluprosessin tai sen osan toteuttamista 

varten (sovellettu palvelusuunnitelman määritelmää, Lähde: Sosiaali- ja terveyden-

huolon asiakas- ja potilasasiakirjasanasto). Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Palveluasuminen (MB)  

• Asumisen palveluissa annettava sosiaalipalvelu, jossa palvelunantaja järjestää sosi-

aalihuollon asiakkaalle hoitoa ja apua sovitulla tavalla. Palveluasumiseen tarkoite-

tun asunnon voi omistaa joko valtio, kunta, yritys, järjestö, säätiö tai yksityishenki-

lö, mutta myös jotkut edellä mainituista omistajista yhdessä (ns. sekaomistus). 

Asiakas voi asua joko omistus- tai vuokra-asunnossa. Sosiaalihuollon asiakas asuu 

palveluasumiseen tarkoitetussa asunnossa ympäri vuorokauden, mutta saa sosiaa-

lipalveluja osa- tai ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautista palveluasumista on 

kutsuttu vanhuksille annetussa palveluasumisessa tehostetuksi palveluasumiseksi 

ja kehitysvammaisille annetussa palveluasumisessa autetuksi palveluasumiseksi, 
mutta molempia edellä mainittuja suositetaan kutsuttavan ympärivuorokautiseksi 

palveluasumiseksi. Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Palveluneuvonta (BAG)  

• Sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena on antaa yleistä sosiaalipalveluihin liittyvää neu-

vontaa ja ohjausta sekä sosiaali- että terveydenhuollossa.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011, muokattu 

 

Palveluohjauspalvelu (BG)  

• Care manager, Case Management, Palveluiden koordinointi , Palvelunohjaus, Ser-

vice coordination  

• Palvelu, jonka tarkoituksena on tukea erityisen palvelun tarpeessa olevan asiakkaan 

selviytymistä, koota keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakas-
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ta palvelujen käytössä.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008; 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/802494dc-fce7-419d-8601-572ce8f6 

 

Palvelutarpeiden selvittäminen (BJ)  

• Lähikäsitteet: Selvitä-Arvioi-Sijoita/Palvele -toiminta , SAS-toiminta, Selvitä-Arvioi-

Sijoita -toiminta 

• Palvelu, jossa selvitetään asiakkaan palvelutarpeet.  

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Perhehoito (MC)  

• Lähikäsitteet: perhekoti, perhekodit 

• Asumisen palveluissa annettava sosiaalipalvelu, joka sisältää henkilön hoidon, kas-

vatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon perhehoitajan yksityiskodissa 

ja jota annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida 

tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluja hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshoidon 

tarpeessa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle 

mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää 

hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoito voi olla lyhyt- tai 

pitkäaikaista.  
Perhehoitajista säädetään perhehoitajalaissa (312/1992). Perhehoitaja on henkilö, 

joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä 

toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi 

voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökoh-

taisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Perushoitajan palvelu (EDF)  

• Lähihoitajan palvelu  

• Perushoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä, sairauk-
sien ennaltaehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista, kuntoutusta sekä kuole-

van potilaan ja omaisten tukemista. Hoitotyöhön kuuluu mm. potilaan auttamista 

ruokailussa, pesussa, pukeutumisessa ja liikkumisessa. Perushoitajia työskentelee 

sairaaloiden eri osastoilla ja terveyskeskuksissa, yritysten työterveyshuoltoyksiköis-

sä, yksityisillä lääkäriasemilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa ja kotihoidossa 

sekä erilaisissa terveys- ja sosiaalialan hoitolaitoksissa. Lähde: Terveysalan palvelu-

luokitus 2008; http://www.mol.fi/avo/ammatit/10610.htm 

 

Päivätoiminta (HT)  

• Sosiaalipalvelu, jossa järjestetään sosiaalihuollon asiakkaan toimintakykyä, henkistä 

vireyttä ja sosiaalisia suhteita edistävää toimintaa säännöllisesti päiväsaikaan tie-

tyissä tiloissa. Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Saattajapalvelu (HJ)  

• Sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakas saa avustajan mukaansa asioidessaan 

kodin ulkopuolella. Saattajapalvelua voidaan tarjota esimerkiksi kuljetuspalvelun 
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yhteydessä.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Sairauteen liittyvä vertaistukitoiminta (PAB) 

Siirtopalvelu palveluyksikköjen tai kodin ja hoitoyksikön välillä (BI)  

• Lähikäsitteet: SAS-koordinaattori, SAS-toiminta 

• Asiakkaan tai potilaan kotiin tai muuhun hoitopaikkaan siirtymistä tukeva palvelu. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Siivouspalvelu (HO)  

• Sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle järjestetään kodin siivousta tai 

korvataan siivouksesta aiheutuneita kustannuksia. Lähde: Sosiaalipalvelujen luoki-

tuksen sanasto 2011 

 

Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana (OCB)  

• Lähikäsitteet: Tilapäisen hoitojakson järjestäminen hoidettavalle, omaishoito 

• Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tar-

vittavan sijaishoidon tekemällä Lain omaishoidon tuesta 3?§:n 3 kohdassa säädetyt 

edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitou-

tuu huolehtimaan sijaishoidosta. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla 

tavalla, jos omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely to-

teutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide ja että järjestely ar-

vioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi. 

Lähde: SADe-SoTe Palveluhakemisto 2013 
 

Sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu (BA)  

• Palvelutarpeen arviointi  

• Palvelu, jonka avulla asiakas saa neuvontaa ja opastusta etsiessään sosiaali- ja/tai 

terveyspalveluja ongelmatilanteissa. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Surutyöhön liittyvä vertaistukitoiminta (PAH) 

Taideterapian palvelut (HBJ) 

Tilapäisasumispalvelu (MF)  

• Asumisen palveluissa annettava sosiaalipalvelu, jossa palvelunantaja järjestää sosi-

aalihuollon asiakkaalle väliaikaisen majoituksen ja tarvittavan tuen ja avun yllättä-
vään ja satunnaiseen tarpeeseen. Tilapäisasumispalvelu voi olla esimerkiksi hätä-

majoitusta, ja se voidaan järjestää esimerkiksi asuntolassa tai majoitusliikkeessä. Ti-

lapäisasumispalvelulla ei tarkoiteta sosiaalihuollon asiakkaan lyhytaikaista asumi-

sen palveluissa annettavaa palvelujaksoa, jossa asiakas esimerkiksi odottaa pääsyä 

toiseen palveluun.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 
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Ulkoilutuspalvelu (HYB) 

Vaatehuoltopalvelu (HP)  

• Sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle järjestetään vaatehuolto tai korva-

taan siitä aiheutuneita kustannuksia.  

Lähde: Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto 2011 

 

Vapaaehtoispalvelut (PE) 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta (P)  

• Vertaisuuteen ja/tai vapaaehtoisuuteen perustuva sosiaali- ja terveysalan toiminta. 

Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Viriketoiminta (HY) 

Vuorohoito (YAE) 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen (MBB)  

• Autettu asuminen, tehostettu palveluasuminen 

• Lähikäsitteet: ikääntyneet, ikääntynyt, kehitysvammainen, kehitysvammaiset, pal-

velutalot, vanhainkodit, vanhainkoti, vanhukset, vanhus 

• Asumisen muoto, jossa asukkailla on oma huone tai asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja 

tehostetun palveluasumisen yksikössä, ja henkilökuntaa on paikalla ympäri vuoro-

kauden. Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa 

tarvitseville. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 

 

Ystävätupatoiminta (PC) 

 

10. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen rakentamisessa noudatettavat yleiset periaatteet 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen suunnitteli ja teetti Kainuun soten Tekes-rahoitteinen  

Aktiiviasiakashanke. Hankkeen toimintaa ohjasi sen johtoryhmän määrittämät periaatteet, 

joista keskeisin oli asiakaslähtöisyys. Periaatteet näkyvät hyvinvoinnin palvelutarjottimessa, 

jossa mm. palvelujen hakulogiikka on asiakaslähtöisempi ja tarjoaa mahdollisuuden infor-

matiivisemmalle toteutukselle, kuin muissa Suomen palveluportaaleissa. 

Asiakaslähtöisyys tarkoitti sitä, että kaikessa suunnittelussa huomioitiin, mitkä ovat vaiku-

tukset tavallisen asiakkaan arjessa. Mm. hankkeen tehtävänä olleen palvelusetelin hinnoit-

telu perustui tästä syystä käyttövaralaskelmiin. Vastaavasti palvelutarjottimen hakulogiikan 

asiakaslähtöisyys toimii siten, että asiakas saa näkymiin perusvalinnat tehtyään heti vertai-

lunäkymän, jossa kerrotaan palvelujen hinnat. Asiakkaalla on jo alustavat hintatiedot, kun 

hän valitsee palveluntuottajia tarkempaan vertailuun. Asiakaslähtöisyys edellytti myös 

helppokäyttöisyyttä. 
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Kustannusneutraalisuus tarkoitti, että kehitettävät asiat eivät saaneet lisätä kuntayhtymän 

kuluja, muttei niiden myöskään tarvinnut tuoda säästöjä eli uusien toimintamallien suun-

nittelussa voitiin käyttää vaihtoehtokustannuslaskentaa. 

Aktiiviasiakashankkeen palveluntuottajatyöryhmä kiteytti työskentelyssään noudattamat 

periaatteet hankkeen loppupuolella pidetyssä miniseminaarissa, jossa palvelutarjottimen 

jatkovalmistelulta peräänkuulutettiin laatutakuuta. Eniten palveluntuottajat hyötyvät pal-

velutarjottimesta, jos sen kautta asiakkaat voivat luottaa löytävänsä vain laadukkaita, kes-

kenään vertailukelpoisia palveluja, joiden valvonta pelaa. 

Aktiiviasiakashankkeesta periytyvät suunnittelua ohjaavat periaatteet asiakaslähtöisyys, 

kustannusneutraalisuus ja laatutakuu-ajattelu. Asiakaslähtöisyys edellyttää helppokäyttöi-

syyttä ja huomiota on kiinnitettävä siihen, että palvelutarjottimen selkeää hakulogiikkaa ei 

häiritä esimerkiksi palvelutuotteiden epäloogisella ryhmittelyllä.  

Ratkaistavaksi tulee mm. se, miten pitkälle palvelut tarjotaan kohderyhmäspesifisti. Ikään-

tyville on omia palvelujaan, jotka eivät juuri koske muita ryhmiä, mutta suuri osa palveluis-

ta on sellaisia, että ne koskevat useita eri kohderyhmiä. Esimerkiksi siivouspalveluiden jaot-

telu erikseen ikääntyneiden kotisiivouspalveluihin, vammaisten kotisiivouspalveluihin ja 

lapsiperheiden kotisiivouspalveluihin ei liene perusteltua. Laajennettaessa palveluvalikoi-

maa on osattava ennakoida tulevat tarpeet kokonaisarkkitehtuurissa.  

Aktiiviasiakashankkeen aikana palvelutarjotinta on pilotoitu vain vanhuspalvelujen alueella, 

mutta jo Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeen aikana palvelutarjonta laajenee siten, että 

muutkin kohderyhmät huomioidaan. Seuraavilla kehittämiskierroksilla tämä vielä täyden-

tyy. 

Asiakaslähtöisyys edellyttää, että suunniteltujen toimien vaikutukset tavallisen asiakkaan 

arkipäivässä huomioidaan. Aktiiviasiakashankkeen kehittäjäasiakasryhmän selkeä viesti oli, 

että kaikkien palvelujen kaikki hintaan vaikuttavat tekijät on tuotava kerralla esille ilman, 

että asiakas joutuisi niitä erikseen penkomaan ja laskeskelemaan. Tästä syystä Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen hankesuunnitelmaan kuuluu kaikkien kotona asumista tukevien palvelu-

jen yhteyteen aina liitettävä kilometrikorvauslaskuri, joka teetetään hankkeen aikana siten, 

että se on tarjouksen mukaan käytössä maaliskuun lopussa 2014. 

Asiakaslähtöisyys edellyttää palveluntarjoajilta yhdenmukaista tuotteistusta eli käytännös-

sä sitoutumista yhteisiin palvelutuotekuvauksiin, jotka määrittävät eri palvelutuotteiden 

laatutakuun vähimmäislaadun osalta. Samoin asiakaslähtöisyys edellyttää hinnoittelun esit-

tämistä vertailukelpoisella tavalla. Lisäksi palvelutarjotin-ohjelmistopalvelu asettaa omat 

tekniset vaatimuksensa. Esimerkiksi kilometrikorvauslaskuri laskee Google Map -palvelun 

avulla kilometrit asiakkaan kodin ja palveluntuottajan toimipisteen välillä. Laskentatapa on 

kaikille sama. Voidaan esimerkiksi päättää, että alle 5 km matkalta ei matkakuluja peritä ja 

tämä on helppo koodata laskurin kaavaan, mutta kullekin palveluntuottajalle ei voida räätä-

löidä hänen itse keksimiään parametreja.  

Tampereella kaikki palveluntuottajat ovat yhdessä hyväksyneet periaatteen, että keskusta-

alueella ei kilometrikorvauksia peritä ja kilometrien laskenta alkaa keskustaan kuuluvien 
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kaupunginosien rajalta. Jos vastaavaa yksimielisyyttä ei Kainuussa löydy, ei voida lähteä sii-

tä, että joku ilmoittaa hintansa ilman km-korvausta, vaikka periikin sen jollain muulla las-

kentatavalla, sillä se asettaisi palveluntuottajat vääristyneeseen kilpailuasetelmaan.  

On päätettävä, voidaanko poikkeamat sallia siinä mielessä, että ne ilmoitetaan alennus-

painikkeena tms., jolloin kaikille lasketaan kilometrikorvaus samalla tavalla, mutta palvelun-

tuottaja voi ilmoittaa hyperlinkin takaa omalta kohdaltaan antavansa alennuksen. Toinen 

vaihtoehto on, että kilpailu km-kilometrikysymyksen kohdalla sallitaan ainoastaan kilomet-

rikorvauksen €/km-määrän suhteen, sillä sen osalta kukin palveluntarjoaja voi joka tapauk-

sessa valita korvausperusteensa. Esim. Tampereella hinnoitteluväli on 0,45 – 0,80 €/km. 

Asiakaslähtöisyyteen kuuluu ilmoittaa hinta aina arvonlisäverollisena ja tältä osin kyse on 

myös lakisääteisestä velvoitteesta. Koska kyseessä on suurelta osin palveluja, joita voidaan 

antaa palvelusuunnitelmaan merkittyinä alv-vapaina sote-palveluina, on syytä linjata, kuu-

luuko asiakaslähtöisyyteen antaa asiakkaan tiedoksi myös alv-vapaa hinta niiden palvelujen 

osalta, joita asia koskee.  

Asiakaslähtöisyyteen kuuluu myös se, että mikäli palveluntuottajalla on tärkeää lisätietoa 

tarjottava, voidaan se merkitä palvelutuotteen yhteyteen esim. asteriksi-hyperlinkillä. 

Myös päätös palvelujen hinnoittelun ilmoitustavasta liittyy asiakaslähtöisyyteen. Tampe-

reella esimerkiksi kotisairaanhoito sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan toimesta tuotet-

tuna on jaettu yhdeksäksi eri palvelutuotteeksi sen mukaan, onko kyseessä ma – pe klo 7 – 

18, klo 18 – 22 vai klo 22 – 07. Vastaavat hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät myös lauantain ja 

sunnuntain osalta. On syytä miettiä, mennäänkö Hyvinvoinnin palvelutarjottimella vastaa-

vaan käytäntöön. Toinen vaihtoehto, jonka toteutuksen tekninen selvittely on tekemättä, 

on että palvelu esitetään perushintaisena ja asiakkaan valittavaksi tarjotaan sunnuntai-, il-

ta- jne. lisät, joita valittaessa näkyviin tulee kokonaishinta. 

 

11. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen luokitustavan periaatteet  

 

Sosiaali- ja terveysala on lainsäädännöllä pitkälle säännösteltyä. Lainsäädännössä on myös 

vakiinnutettu soten perustermit. Kotona asumista tukevien palvelujen osalta Sosiaalihuol-

tolaki määrittää perustermeiksi kotipalvelun ja kotihoidon. Näistä kotipalvelu on termi, joka 

jo sinänsä voi toimia palveluryhmän tai jopa palvelutuotteen nimenä.  

Kotihoito laajentaa kotipalvelun terveydenhuollon puolelle. Suomen muiden portaalien ko-

kemusten mukaan kotihoito edellyttää jakoa useampaan palvelutuotteeseen mm. palvelun 

tarjoajan koulutuksen mukaan eli tuottaako palvelun lähihoitaja vai sairaanhoitaja, sillä 

niistä perittävä hinta poikkeaa. Hintaero johtuu erosta palkkakuluissa. Kotihoito on luonte-

vaa olla asiakkaalle näkymätön yläkäsite, jonka sisältö tuodaan asiakkaalle ilman tätä laajaa 

kattokäsitettä suoraan siihen kuuluvien palveluryhmien (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisai-

raanhoito) sekä niihin kuuluvien palvelutuotteiden kautta. 
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Sosiaalihuoltoasetus määrittää kotipalvelun tukipalveluihin kuuluvat palveluryh-

mät/palvelutuotteet, joita ovat: 

• ateriapalvelut 

• vaatehuoltopalvelut 

• kylvetyspalvelut  

• siivouspalvelut  

• kuljetuspalvelut  

• saattajapalvelut sekä  

• sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

 

Loogista on, että hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluryhmät noudattavat Sosiaalihuol-

tolain ja –asetuksen ryhmittelyä. Palveluryhmien järjestystä voi luonnollisesti vaihtaa siten, 

että paljon kysytyt palveluryhmät esitetään ensiksi. Asian valmisteluun tarvitaan palvelun-

tarjoajatyöryhmän näkemys sekä kokemusta palvelujen kokoamisesta palvelutarjottimelle. 

Suomen muiden kaupunkien kokemuksista ei tässä voi juuri oppia, kuten voi päätellä esi-

merkiksi verrattaessa Kainuun ja Tampereen tehostetun palveluasumisen tarjontaa.  

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelujen luokittelussa tulee huomioida asiakaslähtöisyys, 

joka käytännössä tarkoittaa mm. sitä, että palvelujen luokittelussa pitäydytään vakiintu-

neissa, asiakkaiden jo ennestään tuntemissa termeissä. Samoin jo olemassa oleva palvelun-

tarjoajien palvelujen tuotteistamistapa on huomioitava. Kun samalla vielä huomioidaan 

THL:n sote-palveluluokitus, voidaan työskentelyn pohjaksi ottaa seuraava luokittelu Hyvin-

voinnin palvelutarjotinta varten. 

 

12. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluluokitus – ohjausryhmän alustava luokitus 3/2014 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hanke hyödyntää Aktiiviasiakashankkeen  suunnittelemaa ja 

teettämää sähköisen asioinnin palvelutarjotinta, jota on jo pienimuotoisesti pilotoitu van-

husten tehostetun palveluasumisen osalta. Projektisuunnitelman mukaan ajalla 11/2013 – 

4/2014 sille lisätään kotona asumista tukevat palvelut ja 5-11/2014 muita hyvinvointipalve-

luja. Hankkeen ohjausryhmä löi lukkoon ensimmäisen työversion palvelujen luokittelusta 

kokouksessaan 27.3.2014. 

Tätä ennen hankkeen kehittäjäasiakasryhmä ja palveluntuottajatyöryhmä olivat käsitelleet 

kotona asumista tukevien palvelujen valintaa ja ryhmittelyä palvelutarjottimelle useassa 

kokouksessaan. Myös Kainuun soten vanhuspalvelujen edustajat olivat kommentoineet 

valmistelua. Kehittäjäasiakasryhmän näkemys sen ensimmäisessä kokouksessa oli, että pal-

velutarjottimen palvelujen esittämisjärjestystä ei tule valita minkään virallisen palveluluoki-

tuksen järjestyksen mukaan, vaan asiakkaiden tarpeen mukaan. Ensimmäisenä tulee tuoda 

esille ne palvelut, joita asiakas ensimmäisenä tarvitsee eli siivouspalvelut ja samalla logiikal-

la tehostettu palveluasuminen on esitettävä viimeisten joukossa. Palveluntuottajatyöryhmä 

yhtyi tähän näkemykseen. 
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Palveluntuottajatyöryhmä päätti esittää ohjausryhmälle, että pääryhmän nimi muutettai-

siin muotoon ’kotiin tilattavat hyvinvointipalvelut’, koska muotoilu ’kotona asumista tuke-

vat’ viittaa liiaksi avun tarpeeseen, jolloin myös potentiaalinen palvelujen käyttäjäkunta 

turhaan rajautuu. Muotoilu ’kotiin tilattavat palvelut’ on avarampi ja asiakaslähtöisempi 

muotoilu. Siinä asiakas on aktiivinen tilauksen tekijä, ei passiivinen palvelujen vastaanotta-

ja, kuten esim. STM:n muotoilussa ’kotiin annettavat palvelut’. 

Palveluntuottajatyöryhmän näkemyksen mukaan listausta tulee täydentää ja muokata siinä 

vaiheessa, kun palveluntuottajilta kerätään palveluja palvelutarjottimelle. Ohjausryhmä hy-

väksyi valmistelun pohjaksi seuraavan listauksen. Koodit viittaavat THL:n sote-palveluluoki-

tukseen, jonka valmisteluun hanke osallistuu. Asiakkaalle koodit eivät tule näkymään. 

(1) Siivouspalvelu (HO) 

• Kotisiivous 

• Suursiivous 
 

(2) Kotihoito (OB) 

• Kotipalvelu (OB) 

• Kotisairaanhoito (OBA) 
 

(3) Ateriapalvelu (HM) 

• Kotiin tuotava ateria (HMa) 

• Ateriointi kodin ulkopuolella (HMb) 
 

(4) Kotitalkkari  

• Talonmiespalvelut 

• Kiinteistönhuoltopalvelut 
 

(5) Asiointipalvelu (HS)  

• Asiointipalvelu (HS) 

• Kauppakassipalvelu 
 

(6) Saattajapalvelu (HJ)  

 

(7) Turvapuhelin (HQ) 

 

(8) Vaatehuolto (HP) 

• Pyykinpesu (HPa) 

• Korjauspalvelu (HPb) 
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(9) Hierontapalvelu asiakkaan kotona (HBN)  

 

(10) Jalkahoito asiakkaan kotona (HBG) 

 

(11) Kylvetyspalvelu (HN) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kotona (HNa) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella (HNb) 
 

(12) Henkistä vireyttä tukevat palvelut  

• Ystäväpalvelu (PC) 

• Ihminen tavattavissa -mentorointi (PAa) 
 

(13) Omaishoitajien vertaistukitoiminta (PAI) 

 

(14) Kampaamo- ja parturipalvelu asiakkaan kotona (SBA) 

• Kampaamopalvelu asiakkaan kotona 

• Parturipalvelu asiakkaan kotona 
 

(15) Kauneudenhoitopalvelu asiakkaan kotona (SBB) 

• Kasvohoito asiakkaan kotona 

• Meikkaus asiakkaan kotona 
 

(16) Tietokonehuolto ja neuvonta 

• Tietokonehuolto ja neuvonta asiakkaan kotona 

• Puhelinneuvonta 
 

(17) Lastenhoito asiakkaan kotona (tilapäinen) 

 

(18) Kotieläimen hoito asiakkaan kotona (tilapäinen) 

 

Ohjausryhmä päätti myös, että kukin yllä mainittu palvelu valmistellaan Hyvinvoinnin palve-

lutarjottimelle siten, että niihin lisätään yksikkö, jossa vertailu tapahtuu, esim. €/h, €/käynti 

jne., palvelulle valmistellaan lyhyt kuvaus asiakkaille ns. infopalloon ja palveluista laaditaan 
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palvelutuotekuvaus, joka kertoo ns. minimilaatutason, johon kunkin palveluntuottajan 

edellytetään sitoutuvan osana laatutakuuta. 

Ohjausryhmä päätti, että jatkossakin asiaa tulee valmistella sekä palveluntuottajatyöryh-

män että kehittäjäasiakasryhmän kanssa. Muotoilun ’kotona asumista tukevat palvelut’ 

korvaamiseen muotoilulla ’kotiin tilattavat hyvinvointipalvelut’ ohjausryhmä otti kannan, 

että asia tulee käsitellä molemmassa työryhmässä sekä Kainuun soten edustajien kanssa 

ennen mahdollista muutosta. 

 

12.1 Hylätty termi: kotipalvelu 

 

Kotipalvelu (OBC) on Sosiaalihuoltolain SHL ja –asetuksen SHA käyttämä termi. 

THL:n sote-luokittelun mukaan lähikäsitteitä ovat kodinhoitaja, kotiavustaja, kotikäynti 

Sosiaalipalvelu, joka saadaan asiakkaan/potilaan kotiin sairauden tai alentuneen toiminta-

kyvyn vuoksi arkipäivän toiminnoista selviämiseksi. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 

2008 

Luonnos sisällön tiiviistä esittelystä:  

Asiakkaan ja palveluntuottajan erikseen sopimat kotona asumista tukevat 

palvelut, kuten siivoukseen liittyvät tehtävät, asiakkaan peseytymisessä ja 

pukeutumisessa avustaminen, aamu-, ilta- ja välipalojen valmistaminen se-

kä ruoan lämmittäminen, avustaminen kauppatilauksen tekemisessä, kevyt 

kotisiivous, kuten imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön siivous, 

tiskaus ja roskien ulos vienti, vuoteen kunnostaminen ja pyykkäykseen liit-

tyvät tehtävät. 

Tampereen Kotitorin kotipalvelun sisällön kuvaus on seuraava: 

o Henkilökohtainen puhtaus 

� Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen esim. aamu- ja iltapesuis-

sa sekä suuhygieniassa (Vrt. SHA: kylvetyspalvelu ja Terminaattori: 
Kylvetyspalvelu HN. Tarvitaanko erillinen palvelu, myydäänkö erik-

seen?) 

� Asiakaan avustaminen pukeutumisessa ja riisumisessa 

� Hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo 

� Asiakkaan avustaminen wc-asioissa 

� Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen 

• Kehittäjäasiakasryhmä korosti, että kuulolaitteen huolto on 

tärkeää mainita erikseen, sillä sen osalta on turhan yleistä, 

ettei asiakas saa itse asiasta huolehdittua. 
o Ravinto 

� Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmistaminen sekä lounaan ja päiväl-

lisen lämmittäminen ja/tai valmistaminen 
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• Kehittäjäasiakasryhmän kommentti: ruoan valmistaminen 

on turha lisäys, sillä Kainuun soten palvelussa ei siihen ole 

aikaa ja itse maksettuna tulee aikaa vievänä liian kalliiksi. 
� Tarvittaessa asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa 

� Asiakkaan peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen 

kauppatilauksen tekemisessä. Asiakkaan nesteytyksen tarkkailu. 

Ravintoon ja ruokavalioihin liittyvä ohjaaminen 

� Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti 

o Kodin hoito 

� Ylläpitosiivouksesta huolehtiminen (mm. imurointi, kostea pyyhin-

tä, wc:n pesu, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti 

� Vuoteen kunnostaminen 
� Pyykkien laittaminen pesukoneeseen ja kuivumaan ripustaminen 

tai pesulaan toimittaminen 

o Turvallisuus ja esteettömyys 

� Turvapuhelimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumisvahdin, turva-

rannekkeen, asianmukaisten apuvälineiden ja palohälyttimen toi-

minnan tarkistaminen 

� Opastaminen, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa 

ja niiden käytössä (tarvittaessa apuna fysioterapeutti) sekä kodin 

muutostöihin liittyvissä asioissa 

� Esteettömän kulun varmistaminen, (esim. matot, luikkaat lattiat, 
portaat) valaistuksen ja lieden ym. sähkölaitteiden tarkistaminen 

o Henkinen ja fyysinen vireys 

� Asiakkaan henkinen tukeminen ja kannustaminen kuuntelemalla ja 

olemalla läsnä 

� Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja 

seuraaminen havainnoimalla asiakasta. Asiakkaan kanssa keskuste-

leminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelmatilan-

teissa 

� Kuntouttava työote ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen 

� Yhteistyö omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon 
osallistuvien tahojen kanssa (mm. henkilökohtaiset avustajat, 

edunvalvojat) 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeen kehittäjäasiakasryhmä käsitteli palvelujen luokitte-

lua palvelutarjottimelle marraskuun kokouksessaan 2013. Ryhmän näkemys oli, että ’koti-

palvelut’ on terminä liian laaja eikä asiakas hahmota, mitä se pitää sisällään, joten olisi pa-

rempi, jos kotipalvelun sisältämät palvelut tarjottaisiin erikseen. Lisäksi osa kotipalvelun si-

sällöstä koskee työtapoja, kuten kuntouttava työote ja asiakkaan kuunteleminen, jotka tu-

lee huomioida kaikissa palveluissa.  

Hankehenkilökunnan Kainuun soten vanhuspalvelujen edustajien kanssa käymissä keskus-

teluissa näkemys oli, että termi ’kotihoito’ on Kainuussa vakiintunut koskemaan sekä koti-

palvelua että varsinaista kotihoitoa, joka pitää sisällään myös kotisairaanhoidon. Näin ter-

miä ’kotipalvelu’ ei tulisi keinotekoisesti ottaa erilliseksi palveluksi. Kainuussa yksityiset pal-

veluntuottajat eivät juuri tarjoa kotisairaanhoitoa. Asiakkaan näkökulmasta voidaan hyvin 

käyttää yleistermiä ’kotihoito’, kunhan puhutaan selkeästi ’kotisairaanhoidosta’ silloin, kun 

tehtävään tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen pätevyys. 
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12.2 Luonnos hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelutuotejaosta 7/2014 

 

Hankkeen kehittäjäasiakasryhmä ja palveluntuottajatyöryhmä käsittelivät kotiin tilattavien 

hyvinvointipalvelujen listausta sekä niiden esittämisjärjestystä kaikissa huhti-, touko- ja ke-

säkuun 2014 kokouksissaan, joskin näiden kokousten pääpaino sijoittui jo palvelulupausten, 

niitä koskevan pisteytyksen sekä yhteisten pelisääntöjen valmisteluun. Tämä valmistelu on 

esitelty toisessa hankkeen laatimassa, Kainuun soten julkaisusarjassa syksyllä 2014 julkais-

tavassa selvityksessä nimeltä Selvitys palvelulupauksista ja palvelutuotekuvauksista taus-

tainformaatioksi Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämistä varten. 

Kainuun soten vanhuspalvelut auttoi valmistelua antamalla kommentit työryhmien avulla 

työstettyihin luonnoksiin välillä hyvinkin nopealla aikataululla.  

Palvelutuotejako vietiin palvelutarjottimen taustalla olevalle ohjelmistopalvelulle kesäkuus-

sa 2014 siten, että rakenne, johon palvelut voidaan laittaa, oli valmis Kajaani runoviikon ai-

kaan ke – la 2.-5.7.2014, jolloin Hyvinvoinnin palvelutarjotin esiteltiin Kainuun soten esitte-

lypisteessä Markkinakadulla.  

 

Ohjausryhmän päätöksen 3/2014 mukaisesti kyse ei ole lopullisesta listauksesta, vaan listaa 

täydennetään tarvittaessa. Erityisesti palvelujen alaluokkien osalta tarvitaan jatkotyötä sitä 

mukaa, kuin palveluntuottajat tulevat palvelujaan mukaan tarjoamaan. Lisäksi eri palvelu-

tuotteille tarvitaan alaryhmiä, sillä hinnoittelu voi riippua mm. siitä, mihin kellonaikaan pal-

velua tarjotaan ja mistä viikonpäivästä on kyse johtuen esim. ilta- ja viikonlopputyön korke-

ammasta työvoimakustannuksesta. 

Alkuinfo 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelut ovat syksyllä 2014 pääosin kotiin 

tilattavia hyvinvointipalveluja. Palvelut ovat osittain asiakkaan kokonaan it-

se maksamia ja osittain Kainuun soten palvelutarpeen arvioinnin kautta 

myöntämiä palveluja. Osa palveluista on palvelusetelipalveluja.  

Jos palvelun tarpeesi on suhteellisen kevyt eli tarvitset apua esim. siivouk-

sessa, pienessä remontissa tai kaipaat virkistystä, löydät palvelut palvelu-

tarjottimelta. Useat kotiin tilattavat hyvinvointipalvelut ovat asiakkaan itse 

maksamia, joten tällöin ei tarvita yhteydenottoa Kainuun soteen. Kunkin 

palvelun palvelutuotekuvauksessa (sininen infopallo) kerrotaan, onko kyse 

asiakkaan itse maksamasta palvelusta. 

Jos palvelun tarpeesi on monitahoinen, voit pyytää Kainuun sotelta palve-

lutarpeen arviointia. Palvelutarpeen arviointi tarvitaan, ennen kuin Kainuun 

soten palveluja tai palveluseteleitä voidaan myöntää. Lisätietoja: vasem-

man palkin kohta Asiakasohjaus. 
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Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kotiin tilattavat hyvinvointipalvelut 

(1) Siivouspalvelu (HO) 

• Kotisiivous 

• Suursiivous 
 

(2) Kotihoito (OB) 

• Kotihoito (kotipalvelu) (OB) 
o säännöllinen  

o tilapäinen  

o arkisin klo 07-18.00  

o arkisin klo 18-22.00  

o lauantaisin klo 07-18.00  

o lauantaisin klo 18-22.00  

o sunnuntaisin klo 07-18.00  

o sunnuntaisin klo 18-22.00  
 

 (3) Kotisairaanhoito (OBA) 

o säännöllinen  

o tilapäinen  

o arkisin klo 07-18.00  

o arkisin klo 18-22.00  

o lauantaisin klo 07-18.00  

o lauantaisin klo 18-22.00  

o sunnuntaisin klo 07-18.00  

o sunnuntaisin klo 18-22.00  
 

(4) Sijaishoito asiakkaan kotona – lyhytaikainen (OCB) 

(5) Omaishoitajien vertaistukitoiminta (PAI) 

(6) Lapsiperheiden kotipalvelu 

(7) Lastenhoito asiakkaan kotona - tilapäinen 

(8) Ateriapalvelu (HM) 

• Kotiin tuotava lämmin ateria sisältäen leivän ja juoman (HMa) 

• Kotiin tuotava lämmin ateria (ei sisällä leipää ja juomaa) (HMa) 

• Kotiin tuotava kylmä ateria (ei sisällä salaattia, leipää ja juomaa) (HMa) 

• Ruoan valmistus asiakkaan kotona (HMb) 
 

(9) Kotitalkkari  

• Talonmiespalvelut 

• Kiinteistönhuoltopalvelut 
 

(10) Asiointipalvelu (HS)  
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• Asiointipalvelu (HS) 

• Kauppakassipalvelu 
 

(12) Kuljetuspalvelu (HRA) 

• Palvelubussi, normaalihinta  

• Palvelubussi sosiaalipalveluna, asiakkaan omavastuu  

• Taksi sosiaalipalveluna, asiakkaan omavastuu  
 

(13) Saattaja- ja ulkoilutuspalvelu (HJ)  

• Saattajapalvelu  

• Ulkoilutuspalvelu  
 

(14) Turvapuhelin (HQ) 

• Turvapuhelimen laitevuokra  

• Asennusmaksu  

• Turvapalvelukäynti  
 

(15) Vaatehuolto (HP) 

• Pyykinpesu asiakkaan kotona 

• Pyykinpesu Kotoa haettava 

(16) Tekstiilien korjauspalvelu 

(17) Kotikuntoutus (mm. fysioterapia ja hieronta) 

• Fysioterapia asiakkaan kotona (HBA)  

• Hierontapalvelu asiakkaan kotona (HBN)  

• 45min  

• 1h  

• Apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeen arviointi (€/h) 
 

(18) Jalkahoito asiakkaan kotona (HBG) 

(19) Kylvetyspalvelu (HN) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kotona (HNa) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella (HNb) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella kotihoidon palvelusetelillä, asiakkaan 

omavastuuosuus (HNb) 
 

(20) Henkistä vireyttä tukevat palvelut  

• Ihminen tavattavissa -mentorointi (PAa) 
 

(21)Ystäväpalvelu (PC)  

(22) Kampaamo- ja parturipalvelu asiakkaan kotona (SBA) 
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• Kampaamopalvelu asiakkaan kotona 

o arkisin klo 07-18.00  

o arkisin klo 18-22.00  

o lauantaisin klo 07-18.00  

o lauantaisin klo 18-22.00  

o sunnuntaisin klo 07-18.00  

o sunnuntaisin klo 18-22.00  

• Parturipalvelu asiakkaan kotona 

o arkisin klo 07-18.00  

o arkisin klo 18-22.00  

o lauantaisin klo 07-18.00  

o lauantaisin klo 18-22.00  

o sunnuntaisin klo 07-18.00  

o sunnuntaisin klo 18-22.00  
 

(23) Kauneudenhoitopalvelu asiakkaan kotona (SBB) 

• Kasvohoito asiakkaan kotona 

o arkisin klo 07-18.00  

o arkisin klo 18-22.00  

o lauantaisin klo 07-18.00  

o lauantaisin klo 18-22.00  

o sunnuntaisin klo 07-18.00  

o sunnuntaisin klo 18-22.00  

• Meikkaus asiakkaan kotona 

o arkisin klo 07-18.00  

o arkisin klo 18-22.00  

o lauantaisin klo 07-18.00  

o lauantaisin klo 18-22.00  

o sunnuntaisin klo 07-18.00  

o sunnuntaisin klo 18-22.00  

(24) Tietokonehuolto ja neuvonta 

• Tietokonehuolto ja neuvonta asiakkaan kotona 

• Puhelinneuvonta 
 

(25) Kotieläimen hoito asiakkaan kotona - tilapäinen 
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Palveluntuottajilta saadun palautteen mukaan tarkennettiin kotiin tilattavat hyvinvointipal-

veluja. Palvelutuotteille tarvittiin lisää alaryhmiä, sillä hinnoittelu voi riippua mm. siitä, mihin 

kellonaikaan palvelua tarjotaan ja mistä viikonpäivästä on kyse johtuen esim. ilta- ja viikon-

lopputyön korkeammasta työvoimakustannuksesta. Alla tilanne 12/2014. 

 

(1) Siivouspalvelu (HO) 

• Kotisiivous arkisin klo 07-18.00 

• Kotisiivous arkisin klo 18-22.00 

• Kotisiivous lauantaisin klo 07-18.00 

• Kotisiivous lauantaisin klo 18-22.00 

• Kotisiivous sunnutaisin klo 07-18.00 

• Kotisiivous lauantaisin klo 18-22.00 

• Suursiivous arkisin klo 07-18.00 

• Suursiivous arkisin klo 18-22.00 

• Suursiivous lauantaisin klo 07-18.00 

• Ikkunanpesu  
 

(2) Kotihoito (OB) 

• Kotihoito (kotipalvelu) säännöllinen (alv 0%) 

• Kotihoito (kotipalvelu) säännöllinen (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen arkisin klo 06-18.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen arkisin klo 06-18.00 (alv 24%)  

• Kotihoito tilapäinen arkisin klo 18-21.00 (alv 0%)  

• Kotihoito tilapäinen arkisin klo 18-21.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen arkisin klo 21-06.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen arkisin klo 21-06.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen lauantaisin klo 06-18.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen lauantaisin klo 06-18.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen lauantaisin klo 18-20.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen lauantaisin klo 18-20.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen lauantaisin klo 20-06.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen lauantaisin klo 20-06.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntaisin klo 06 -18.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntaisin klo 06-18.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntaisin klo 18 -21 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntaisin klo 18-21.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntaisin klo 21-24.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntaisin klo 21-24.00 (alv 24%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntai klo 00.00 - maanantai klo 06.00 (alv 0%) 

• Kotihoito tilapäinen sunnuntai klo 00.00 - maanantai klo 06.00 (alv 24%) 

 

(3) Kotisairaanhoito (OBA) 
  

• Kotisairaanhoito säännöllinen (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito säännöllinen (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen arkisin klo 06-18.00 (alv 0%) 
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• Kotisairaanhoito tilapäinen arkisin klo 06-18.00 (alv 24%)  

• Kotisairaanhoito tilapäinen arkisin klo 18-21.00 (alv 0%)  

• Kotisairaanhoito tilapäinen arkisin klo 18-21.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen arkisin klo 21-06.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen arkisin klo 21-06.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen lauantaisin klo 06-18.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen lauantaisin klo 06-18.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen lauantaisin klo 18-20.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen lauantaisin klo 18-20.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen lauantaisin klo 20-06.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen lauantaisin klo 20-06.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntaisin klo 06 -18.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntaisin klo 06-18.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntaisin klo 18 -21 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntaisin klo 18-21.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntaisin klo 21-24.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntaisin klo 21-24.00 (alv 24%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntai klo 00.00 - maanantai klo 06.00 (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito tilapäinen sunnuntai klo 00.00 - maanantai klo 06.00 (alv 24%) 

 

(4) Sijaishoito asiakkaan kotona – lyhytaikainen (OCB) 

• Sijaishoito asiakkaan kotona (lyhytaikainen) arkisin klo 07-18.00  

• Sijaishoito asiakkaan kotona (lyhytaikainen) arkisin klo 18-22.00 

• Sijaishoito asiakkaan kotona (lyhytaikainen) lauantaisin klo 07-18.00 

• Sijaishoito asiakkaan kotona (lyhytaikainen) lauantaisin klo 18-22.00 

• Sijaishoito asiakkaan kotona (lyhytaikainen) sunnuntaisin klo 07-18.00 

• Sijaishoito asiakkaan kotona (lyhytaikainen) sunnuntaisin klo 18-22.00 
 

 

(9) Kotitalkkari 

• Talonmiehen palvelut (€/h) 

• Kiinteistönhuoltopalvelut (€/h) 

• Kodin kalusteiden kasauspalvelu (€/h) 

 

(15) Vaatehuolto (HP) 

• Pyykinpesu asiakkaan kotona (€/h) 

• Pyykinpesu kotoa haettava, kilopyykki (€/kg) 

• Pyykinpesu kotoa haettava, matot (€/kg) 

• Pyykinpesu kotoa haettava, täkit (€/kappale) 

• Pyykinpesu kotoa haettava, petauspatjan suojat (€/kappale) 

 

(17) Kotikuntoutus (mm. fysioterapia ja hieronta) 

• Fysioterapia asiakkaan kotona lääkärin lähetteellä, omavastuuosuus (1 h) (HBA) 
(€/käynti) 
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• Fysioterapia asiakkaan kotona lääkärin lähetteellä, omavastuuosuus (45 min) (HBA) 

(€/käynti) 

• Fysioterapia asiakkaan kotona ilman lääkärin lähetettä (1 h) (HBA) (€/käynti) 

• Hierontapalvelu asiakkaan kotona (40 min) (HBN) (€/käynti) 

• Hierontapalvelu asiakkaan kotona (60 min) (HBN) (€/käynti) 

• Hierontapalvelu asiakkaan kotona (80 min) (HBN) (€/käynti) 

• Apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeen arviointi (€/h) 
 
(20) Henkistä vireyttä tukevat palvelut  
 

• Ihminen tavattavissa –mentorointi (PAa) (€/h) 

• Seurapalvelu (€/h) 
 
(22) Kampaamo- ja parturipalvelu asiakkaan kotona (SBA) 

• Kampaamopalvelu arkisin klo 07-18.00 alk. (€/käynti) 

• Kampaamopalvelu arkisin klo 18-22.00 alk. (€/käynti) 

• Kampaamopalvelu lauantaisin klo 07-18.00 alk (€/käynti) 

• Kampaamopalvelu lauantaisin klo 18-22.00 alk (€/käynti)  

• Kampaamopalvelu sunnuntaisin klo 07-18.00 alk. (€/käynti)  

• Kampaamopalvelu sunnuntaisin klo 18-22.00 alk.(€/käynti)  

• Parturipalvelu arkisin klo 07-18.00 alk. (€/käynti) 

• Parturipalvelu arkisin klo 18-22.00 alk. (€/käynti) 

• Parturipalvelu lauantaisin klo 07-18.00 alk (€/käynti) 

• Parturipalvelu lauantaisin klo 18-22.00 alk (€/käynti)  

• Parturipalvelu sunnuntaisin klo 07-18.00 alk. (€/käynti)  

• Parturipalvelu sunnuntaisin klo 18-22.00 alk.(€/käynti)  

 

(23) Kauneudenhoitopalvelu asiakkaan kotona (SBB) 

• Kasvohoito asiakkaan kotona arkisin klo 07-18.00 (€/käynti) 

• Kasvohoito asiakkaan kotona arkisin klo 18-22.00 (€/käynti) 

• Kasvohoito asiakkaan kotona lauantaisin klo 07-18.00 (€/käynti) 

• Kasvohoito asiakkaan kotona lauantaisin klo 18-22.00 (€/käynti)  

• Kasvohoito asiakkaan kotona sunnuntaisin klo 07-18.00 (€/käynti)  

• Kasvohoito asiakkaan kotona sunnuntaisin klo 18-22.00 (€/käynti)  

• Meikkaus asiakkaan kotona arkisin klo 07-18.00 (€/käynti) 

• Meikkaus asiakkaan kotona arkisin klo 18-22.00 (€/käynti) 

• Meikkaus asiakkaan kotona lauantaisin klo 07-18.00 (€/käynti) 

• Meikkaus asiakkaan kotona lauantaisin klo 18-22.00 (€/käynti)  

• Meikkaus asiakkaan kotona sunnuntaisin klo 07-18.00 (€/käynti)  

• Meikkaus asiakkaan kotona sunnuntaisin klo 18-22.00 (€/käynti)  

 

 

Valmistelussa otettiin työryhmissä ja osin ohjausryhmässäkin kantaa useisiin erilliskysymyk-

siin. Näistä esimerkkinä seuraavat kolme termiä. 

 



 

 

51 

 

PÄÄLUOKKA: Ympärivuorokautiset hoivapalvelut 

• THL:llä ei ole tällaista pääluokkaa, mutta palvelutarjottimen hakulogiikan takia sel-

lainen tarvitaan. 

• THL:n luokittelussa on kuitenkin Pääluokka ’Palveluasuminen’ (MB), jonka kuvauk-
sessa mainitaan, että: ”sosiaalihuollon asiakas asuu palveluasumiseen tarkoitetussa 

asunnossa ympäri vuorokauden, mutta saa sosiaalipalveluja osa- tai ympärivuoro-

kautisesti. Ympärivuorokautista palveluasumista on kutsuttu vanhuksille annetussa 

palveluasumisessa tehostetuksi palveluasumiseksi ja kehitysvammaisille annetussa 

palveluasumisessa autetuksi palveluasumiseksi, mutta molempia edellä mainittuja 

THL suosittelee kutsuttavan ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi.” Kyseessä 

on ylemmän tason käsite, jota ei voida palvelutarjottimelle sen oman toimintalogii-

kan takia sisällyttää liiallisen moniportaisuuden välttämiseksi. 
 

• Omaishoitajan vapaapäivän palveluseteli 
 

o Palvelutarjottimen käyttämä palvelun nimi, joka on problemaattinen, sillä viit-

taus palveluseteliin rajaa pois itse maksavat, viittaus omaishoitajaan rajaa ulos 

muut asiakkaat eikä nimi viittaa ympärivuorokautiseen hoivaan eikä lyhytaikai-

suuteen. Edes sitä nykyinen termi ei kerro, että kyseessä on hoivayksikössä ta-

pahtuva hoiva, ei esim. kotona tapahtuva. 

o Termiä ei löydy THL:n sote-palveluluokituksesta – ei edes merkityksessä ’ympä-
rivuorokautinen lyhytaikaishoito hoivayksikössä’.  

 

• Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana (OCB) 
 

• Lähikäsitteet: Tilapäisen hoitojakson järjestäminen hoidettavalle, omaishoito 

• Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tar-
vittavan sijaishoidon tekemällä Lain omaishoidon tuesta 3?§:n 3 kohdassa säädetyt 

edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitou-

tuu huolehtimaan sijaishoidosta. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla 

tavalla, jos omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely to-

teutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide ja että järjestely ar-

vioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi. 

Lähde: SADe-SoTe Palveluhakemisto 2013 

 

• Tehostettu palveluasuminen 
 

o THL:n suosittelema termi: ’ympärivuorokautinen palveluasuminen (MBB)’. 

THL:n mukaan sille synonyymeja: autettu asuminen, tehostettu palveluasumi-

nen 

o Kehittäjäasiakasryhmän suosittelema termi: ’ympärivuorokautinen palvelu-

asuminen’ 

o Kainuun soten vanhuspalvelujen käyttämä, vakiintunut termi: ’tehostettu pal-

veluasuminen’ 

o Lähikäsitteet THL:n mukaan: ikääntyneet, ikääntynyt, kehitysvammainen, kehi-

tysvammaiset, palvelutalot, vanhainkodit, vanhainkoti, vanhukset, vanhus 

o Asumisen muoto, jossa asukkailla on oma huone tai asunto ja lisäksi yhteisiä ti-

loja tehostetun palveluasumisen yksikössä, ja henkilökuntaa on paikalla ympäri 

vuorokauden. Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja 

valvontaa tarvitseville. Lähde: Terveysalan palveluluokitus 2008 
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o Pääluokan ’Palveluasuminen’ (MB) kuvauksessa mainitaan, että: ”sosiaalihuol-

lon asiakas asuu palveluasumiseen tarkoitetussa asunnossa ympäri vuorokau-

den, mutta saa sosiaalipalveluja osa- tai ympärivuorokautisesti. Ympärivuoro-

kautista palveluasumista on kutsuttu vanhuksille annetussa palveluasumisessa 
tehostetuksi palveluasumiseksi ja kehitysvammaisille annetussa palveluasumi-

sessa autetuksi palveluasumiseksi, mutta molempia edellä mainittuja suosite-

taan kutsuttavan ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi.” 

 

Lisätietoja: Esko Pääskylä   Marita Pikkarainen 

projektipäällikkö  kehittämisjohtaja 

044 797 4342   0447100862 

esko.paaskyla@kainuu.fi  marita.pikkarainen@kainuu.fi 
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