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Johdanto 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hanke 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hanke toteutetaan ajalla 1.11.2013 – 31.12.2014 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/aki sekä 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 

Veijo Romppainen Tietohallintojohtaja, Kainuun soten tietohallinto 
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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 

Hankkeen toiminnan keskiössä ovat olleet palveluntuottajatyöryhmä ja kehittäjäasiakas-

ryhmä, jotka yhdessä Kainuun soten ja Kainuun kuntien kanssa selvittävät, mitä palveluja 

palvelutarjottimelle Kainuun soten, kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluista tuotteiste-

taan ja lisätään. Työryhmien toimintaan kuuluu myös yhteisten pelisääntöjen laadinta, pal-

velutuotekuvausten muokkaus sekä palvelulupausten valmistelu. Hyvinvoinnin palvelutar-

jottimelle kootaan hankkeen aikana kotiin tilattavia hyvinvointipalveluja, joita täydenne-

tään hankkeen loppuaikana muilla tärkeäksi koetuilla hyvinvointipalveluilla.  

Hanke tukee asiakaslähtöisen, kokonaisvaltaisen ja sektoriajattelun ylittävän lähestymista-

van juurruttamista asiakkaiden neuvontaan mm. Kainuun soten asiakasohjaajien ratkaisu-

keskeisen valmennuksen kautta.  

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. Kainuun soten näkökulmasta hanke on 

keskeinen osa sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisen asioinnin kehittämistä. 

 

Jatkokehitys 

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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1. Tilaus Hyvinvoinnin palvelutarjottimen laatutakuulle 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeen projektisuunnitelman mukaan: 

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hyvinvoinnin palvelutarjotin lisää palvelu-

ja paljastamalla palveluaukot. Samoin kokemus on ollut, että palvelutarjotin 

on auttanut palveluntuottajia profiloitumaan ja erikoistumaan. Helppo vertail-

tavuus edistää kilpailua laatuun liittyvillä seikoilla. Julkisesti esillä oleva laa-

dun pisteytys taas kannustaa palveluntuottajia panostamaan kohtiin, joista 

pisteet jäävät alhaisiksi. Näin palvelutarjottimella on palvelutarjonnan laatua 

nostava vaikutus. (s. 13) 

Palvelutuotekuvaukset sisältävät vähimmäislaatuvaatimukset ja muut peli-

säännöt, joihin kaikkien palveluntuottajien on sitouduttava, jos haluavat saada 

palvelunsa hyvinvoinnin palvelutarjottimelle. (s. 16) 

Laatuominaisuuksien pisteytys –ominaisuus otetaan käyttöön hankkeen en-

simmäisen laajennuskierroksen aikana 11/2013 – 4/2014. Jotta laatuominai-

suus voidaan ottaa käyttöön, tulee ensin sopia, mitkä ovat niitä laatuominai-

suuksia, joita mitataan. Suomen ja Euroopan eri palveluportaaleissa mitatta-

vat laatuominaisuudet poikkeavat suuresti toisistaan. Aktiiviasiakashanke on 

valmistellut asiaa käymällä erilaisia laatukriteeristöjä alustavasti läpi kehittä-

jäasiakkaiden kanssa. Johtopäätöksenä oli, ettei mitään olemassa olevaa jär-

jestelmää haluta kopioida Kainuuseen sellaisenaan. (s. 30) 

Laatuominaisuuksien valmistelussa tulee huomioida Suomessa ja Euroopassa 

käytössä olevien laatukriteerien sekä THL:n paraikaa valmistelussa oleva valta-

kunnalliseksi suositukseksi suunniteltava laatukriteeristö – luonnollisesti räätä-

löitynä Kainuun tarpeisiin työryhmien avustuksella. (s. 30) 

Aktiiviasiakashankkeen palveluntuottajatyöryhmä kiteytti toivomuksensa palvelutarjotti-

men laatutakuusta seuraavasti hankkeen ulkoisen arvioijan järjestämässä miniseminaarissa 

22.3.2013: ” 

Johtoryhmä kävi keskustelua palvelutarjottimen tarjoamista eduista. Palvelun-

tuottajien edustaja kertoi, että palvelutarjottimelle olisi pikainen tarve, sillä 

asiakkaat soittelevat jatkuvasti ja kyselevät asioista. Palvelutarjottimen kautta 

voitaisiin antaa perustiedot, jolloin puhelinyhteydessä voitaisiin puhua pi-

temmälle menevistä asioista. Esille nousi myös, että aktiiviasiakkaan palvelu-

tarjottimella on kerrottava selkeästi, millä tavalla palvelujen tuottajia valvo-

taan ja luotava siten eräänlainen peruslaatutakuu. Päätettiin, että sivuvalik-

koon lisätään ”Laatu ja valvonta” otsikko. (s. 4) 

- - johtoryhmä piti toivottavana, että palvelutarjottimelle saataisiin myöhem-

mässä vaiheessa myös palvelujen laatupisteytys sekä arviointimahdollisuus.  

Pilotoinnin aikana ei palvelutarjottimelle vielä laadita laatupisteytystä, mutta 
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tekninen valmius sen toteutukseen on jo ohjelmistopalvelussa olemassa. Laa-

tupisteistä sopiminen on katsottu niin suureksi työksi, ettei sen osalta oteta 

riskiä, että koko pilotointi myöhästyy aikataulusta. Todettiin, että hanke on jo 

tehnyt asiaa koskevaa pohjatyötä mm. käsittelemällä vastaavien arviointijär-

jestelmien (THL:n palveluvaa’an ja saksalaisen Weisse Listen) laatukriteerit se-

kä palveluntuottajatyöryhmässä että kehittäjäasiakasryhmässä. Näitä tuloksia 

on hyödynnetty THL:n Hoiva-Suomi -hankkeessa. (s. 5) 

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.  

Projektisuunnitelmassa käytettyjä termejä tarkennettiin hankkeen aikana. Palveluntuotta-

jatyöryhmä esitti kehittäjäasiakasryhmän kannattamana ohjausryhmälle, että termin ’laatu-

takuu’ sijaan siirryttäisiin käyttämään termiä ’palvelulupaus’. Näin myös päätettiin. 

 

1.1 Mitä laatu tarkoittaa 

 

Laatu  

Suomessa palvelujen laatua edistetään valtiovallan toimesta sekä lakiohjauksella että in-

formaatio-ohjauksella. Jos tarkastellaan vaikka ikääntyneitä henkilöitä, on vuonna 2013 

voimaan tullut vanhuspalvelulaki hyvä esimerkki edellä mainitusta ja ministeriön antamat 

laatusuositukset jälkimmäisestä. Lisäksi laatua pyritään parantamaan valvontaohjelmien 

avulla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaami-

seksi ja palvelujen parantamiseksi vuosina 2001, 2008 ja 2013. Näistä viimeisin on saatava-

na netistä: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580. 

Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyi-

nen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä 

tarvitseville iäkkäille henkilöille. 

Laatu tarkoittaa palvelun kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjes-

telmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. Laadun arviointi-

kohteet voidaan määrittää rakenne- ja prosessitekijöihin sekä lopputuloksiin. Rakenneteki-

jät luovat toiminnalle edellytykset. Näitä ovat esimerkiksi henkilökunnan määrä ja rakenne, 

johtamis- ja työnjakokäytännöt ja hoitoympäristöt, ylipäätään tekijät, jotka luovat edelly-

tyksiä toimiville prosesseille ja sitä kautta vaikuttaville tuloksille. Prosessitekijät käsittävät 

koko toimintaprosessin, joka alkaa asiakkaan saapuessa palvelujen piiriin ja päättyy hänen 

poistuessaan. Prosessia arvioidaan kiinnittämällä huomio toimintaan: onko toiminta sellais-

ta, että se takaa laadukkaan ja vaikuttavan hoidon ja palvelun asiakkaalle. Lopputulosten 
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arviointi viittaa tavoitteiden saavuttamiseen: saavutettiinko asiakkaan tilassa tai käyttäyty-

misessä sellaisia muutoksia, joita tavoiteltiin. Laadukas palvelu ylläpitää tai parantaa asiak-

kaan toimintakykyä ja lisää terveyshyötyä. Pitkäaikaisesti käytettävien palvelujen laatu on 

a) vaikuttavaa ja turvallista; b) asiakaslähtöistä ja asiakkaan tarpeisiin vastaavaa ja c) hyvin 

koordinoitua. 

 

Laatuindikaattori 

Tieto, joka kertoo jotakin kohteena olevan toiminnan laadusta. Joskus indikaattorina käyte-

tään sanallista kuvailua, mutta yleensä pyritään parempaan vertailtavuuteen ja laadusta 

kertoviin lukuarvoihin. Lukuarvot ovat yleensä suhdelukuja, joissa osoittaja kertoo laatuta-

pahtumien (joko tavoiteltuja tai vältettäviä) määrän ja nimittäjä sen luvun, johon osoittaja 

suhteutetaan, esimerkiksi toimintayksikön hoitopäivien lukumäärä vuodessa. Synonyymi: 

Laatumittari. 

Laatukriteeri (THL) 

Laatukriteeri on se ominaisuus, joka on valittu laadun määrittämisen perusteeksi. Laatukri-

teeri on tunnusmerkki, jonka perusteella voidaan erotella hyvä ja huono laatu. Laatukriteeri 

voidaan myös määritellä ominaisuudeksi, jonka perusteella tehdään johtopäätös arvioita-

van kohteen laadusta. Laatukriteerit katsotaan usein samaksi asiaksi kuin laatutekijät. Laa-

tutekijät ovat niitä ominaisuuksia, jotka johtavat toivottuun lopputulokseen. 

 

1.2 Kotiin annettavat palvelut ja hoito, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 – 2014 (Valvira) 

 

Valvontaohjelman avulla yhtenäistetään kotiin annettavien palvelujen toimintakäytäntöjä, 

parannetaan palvelujen laatua sekä turvataan asiakkaiden yhdenvertaisia oikeuksia palvelu-

jen saamiseen asuinpaikasta riippumatta. Ohjelmassa esitetään, mitä asioita kotipalveluissa 

valvotaan ja miten toiminnan asianmukaisuutta arvioidaan. Ohjelmaa sovelletaan sekä jul-

kisiin (kunnallisiin) että yksityisiin (yritykset, kolmas sektori) palveluihin yhdenmukaisesti. 

(http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/sosiaali-

_ja_terveydenhuolto/kotiin_annettavat_palvelut ) 

Alla on Valviran `Kotiin annettavat palvelut ja hoito`, valtakunnallinen valvontaohjelma 

2012 – 2014 -dokumentista laadunhallintaan ja omavalvontaan liittyvä kohta. 

(http://www.valvira.fi/files/tiedostot/k/o/Kotihoidon_valvontaohjelma.pdf) 

Laadunhallinta ja omavalvonta 

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua 

ilman syrjintää (AsiakasL:n 4 §). Kotipalveluissa ei ole yhtenäisesti sovittua laatukriteeristöä 

tai laatuindikaattoreita, joiden avulla eri kotipalvelujen yksiköiden laatua voitaisiin vertailla 

keskenään. Omavalvontasuunnitelmasta säädetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetus-
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sa laissa (922/2011) (SospaL). Lain 6 §:n mukaan omavalvontasuunnitelman laatiminen ja 

sen toteuttaminen on pakollista yksityisille palvelun tuottajille.  

Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seu-

rannasta. Omavalvontasuunnitelma tuli pakolliseksi yksityisille palveluntuottajille vuonna 

2013 ja vuonna 2015 se vaaditaan myös kunnallisissa sosiaalipalveluissa. Jotta palveluissa 

tapahtuneita muutoksia voidaan seurata, on arvioinnin perustaksi kerättävä tietoa säännöl-

lisesti. Laatujärjestelmän on sisällettävä dokumentoitu toimintatapa eri tavoin saadun pa-

lautteen keräämiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Laadunvalvonnassa omavalvon-

nalla on tärkeä rooli. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan kehittämiseksi on annettu valtakunnallinen 

suositus (Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle. Valtakunnallinen suosi-

tus. STM, Stakes, Suomen Kuntaliitto 1999). Se korostaa asiakkaan osallistumista laadunhal-

lintaan ja johdon sitoutumista laadunhallinnan kehittämiseen, henkilöstön hyvän laadun 

edellytyksenä. 

Suosituksen mukaisesti laadukas palvelutoiminta perustuu: 

• Asiakkaan / perheen yksilöllisiin tarpeisiin; 

• kattavaan palvelutarpeen arviointiin säädetyissä määräajoissa; 

• tavoitteellisuuteen, säännölliseen arviointiin ja toteutukseen kirjallisen hoi-

to- ja palvelusuunnitelman ohjaamana; 

• toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään toimintaan; 

• toteutukseen yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri palveluntuot-

tajien kanssa 

sekä 

• tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen hyödyntämiseen. 

Suosituksen mukaisesti laadun ominaisuuksia ovat mm: 

• Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut; 

• asiakkaan ja työntekijän välinen hyvä vuorovaikutus, jota ilmentävät työnte-

kijöiden ystävällinen suhtautuminen, asiakkaan näkemysten huomioon otta-

minen sekä luottamus; 

• työntekijöiden hyvä ammattitaito, johon sisältyvät kodinhoidolliset taidot, 

henkilökohtaisissa toimissa avustaminen ja sosiaalisen tuen antaminen (asiak-

kaat arvioivat hyväksi kotipalveluksi huolellisesti ja hyvin tehtyä työtä ja seu-

rustelua asiakkaan kanssa);  
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• jatkuvuus, joka tarkoittaa samoja työntekijöitä ja työntekijöiden yhtenäistä 

käsitystä työstä (työntekijäjatkuvuutta turvataan esimerkiksi nimeämällä asi-

akkaalle vastuuhoitaja); 

• palvelujen toimivuus siten, että asiakkaan kanssa sovittuja aikoja noudate-

taan ja tehtävien suorittamiseen varataan riittävästi aikaa, sekä 

• turvallisuudentunne, joka tarkoittaa avun ja yhteyden saamista. 

Toiminnan laatua ja vaikuttavuutta parannetaan arvioimalla sitä jatkuvasti ja systemaatti-

sesti. Asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä on 

tärkeä osa omavalvontaa. Asiakkailta saadut palautteet ja muistutukset on käsiteltävä vii-

pymättä ja puutteet korjattava. Työntekijöiden mahdolliseen epäammatilliseen käyttäyty-

miseen ja väärinkäytöksiin on puututtava työnjohdollisin keinoin (Valviran ohje Dnro 

476/05.00.04/2010).  

Palvelujen tarjonnassa on huolehdittava siitä, että palveluperiaate toteutuu koko palvelu-

ketjussa ja erityisesti niiden perusyksikköjen päivittäistoiminnassa, joiden kanssa asiakkaat 

ovat eniten tekemisissä. 

 

2. Laatutakuun erilaiset toteuttamistavat  

 

2.1 Yleiset vaatimukset palveluissa ja palvelun laatutason seuranta (Tampere) 

 

Tampereen kotitori -palveluportaalissa on palveluille määritelty kaikkia kotiin tilattavia pal-

veluja koskevat yleiset vaatimukset sekä palvelukohtaiset palvelun laatutason seurannan 

ohjeistukset. Lisätietoja: http://www.tampereenkotitori.fi/palvelut/Tuotteistuskuvaukset/ 

Yleiset vaatimukset palveluissa  

http://www.tampereenkotitori.fi/palvelut/Tuotteistuskuvaukset/Yleiset_vaatimukset_palv

eluissa.pdf 

Asiakkaan kotiin mentäessä palveluntuottajan tulee olla selkeästi tunnistetta-

vissa asianmukaisen henkilökortin avulla, sillä asiakkaan on voitava varmistua 

palveluntuottajan henkilöllisyydestä. Palveluntuottajan on esitettävä selkeä ja 

kattava hinnasto palveluistaan. Kaikki hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverollisi-

na hintoina. Asiakkaalle on tarjottava yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä 

tarjottava palautteenanto mahdollisuus. Asiakasta tulee tarvittaessa opastaa 

kotitalousvähennyksen tekemisessä. 

Palveluntuottajan edellytetään noudattavan tehtävässään asiakaslähtöisyy-

den, ammatillisuuden, ystävällisyyden, vastuullisuuden, luottamuksellisuuden 

ja kunnioittavuuden mukaisia arvoja. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa palveluso-
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pimuksen puitteissa kohtuullista joustavuutta asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin. 

Ammatillisuus tarkoittaa osaamisen ja tehokkuuden yhdistämistä ystävälliseen 

suhtautumiseen asiakkaaseen. Vastuullisuus tarkoittaa mm. sitä, että palve-

luntuottaja ilmoittaa asiakkaan omaiselle tai sovitulle yhteyshenkilölle, jos 

huomaa vanhuksen tilassa jotain erityistä muutosta tai asiakasta ei tavoiteta 

sovitusta ajankohdasta huolimatta. Sopimusta tehtäessä sopimukseen on kir-

jattava asiakkaan lähiomainen tai yhteyshenkilö. Luottamuksellisuus tarkoittaa 

asiakastietojen ja asiakkaan omaisuuden osalta lain ja erikseen annettujen oh-

jeiden noudattamista. Työntekijän tulee kunnioittaa asiakkaan kotia ja hänen 

tulee noudattaa lahjojen vastaanotossa yleisesti sovittuja sääntöjä. 

Palveluntuottaja vastaa vaadittujen vakuutusten voimassa olosta ja muiden 

partnertason palveluntuottajilta edellytettyjen velvoitteiden hoitamisesta se-

kä tietojensa pitämisestä ajan tasalla eKotitori-portaalissa. 

 

Palvelun laatutason seuranta 

Palveluntuottaja sitoutuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksenmukaisen laa-

tutason toteuttamiseen. Tuottajaverkostossa pysyäkseen palveluntuottajalla 

tulee olla sovitut menettelyt suullisen ja kirjallisen asiakaspalautteen käsitte-

lyyn. Palveluntuottajalla tulee myös olla menettelytavat, joilla poikkeamat kir-

jataan ja korjataan. Palvelutuottajan on ilmoitettava vakavista poikkeamista, 

virheistä tai reklamaatioista integraattorille. Tällaisia tilanteita voivat olla asia-

kastapaturmat, asiakasvalitukset, viranomaiskehotus, sanktio tms. 

Palveluntuottajan tulee säännöllisesti välittää tietoa myös asiakkailta saamas-

taan palautteesta. Palveluntuottajan tulee seurata ja valvoa systemaattisesti 

palveluidensa laatua sekä vastata tarvittavista korjaavista toimenpiteistä 

Palvelun tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Palveluntuottajan tulee seurata 

systemaattisesti asiakastyytyväisyyttä kyselyin. Reklamaatioiden käsittelyyn 

tulee olla olemassa toimintakäytäntö, jolla varmistetaan korjaavat toimet, vir-

heistä oppiminen ja palveluiden laadun parantaminen. 

Asiakaspalautteen perusteella arvioidaan palveluntuottajan tuottaman palve-

lun laatu ja, että työ vastaa tehtyjä sopimuksia. Tietoa asiakkaiden tyytyväi-

syydestä ja tyytymättömyydestä saadaan myös asiakkaiden tekemistä huo-

mautuksista ja valituksista. Arvioinnin välineinä käytetään aktiivista tiedonväli-

tystä. Asiakastyytyväisyysmittausta toteutetaan myös palveluintegraattorin 

aloitteesta ja tulokset raportoidaan palveluintegraattorille. 

Palveluntuottajan tulee tarvittaessa kyetä antamaan tieto asiakkaalle toimite-

tuista aterioista ja esim. kuljetusten määristä. Tässä apuna voidaan käyttää 

mm. erilaisia asiakkuudenhallintajärjestelmiä, asiakastietojärjestelmiä tai mui-

ta tietojärjestelmiä ja rekistereitä.  
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Palveluntuottajan ja tämän koko henkilöstön tulee sitoutua salassapitovelvol-

lisuuteen asiakasasioissa. 

 

2.2 Kainuun Kotityöpalvelun omavalvontamateriaali ja laatujärjestelmäkoulutus (Kainuu) 

 

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

(KAO) hallinnoima hanke nimeltä Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa. Hankkeen tulokse-

na on saatu mm. yhteinen nettisivusto, jossa kotityöpalveluiden verkosto tarjoaa palvelui-

taan. Hankkeen aikana on myös tuotettu materiaalia omavalvontaan. KAO järjestää yrityk-

sille laatujärjestelmäkoulutusta tilauksesta. 

Kotityöpalveluyritysten omavalvontamateriaali on saatavana netistä: 

http://www.kainuunkotityopalvelut.fi/tiesitko/omavalvonta.html  

• Kotityöpalveluyrityksen omavalvontasuunnitelma 

• Palvelusopimusmalli 

• Palvelusuunnittelumalli 

Laatujärjestelmäkoulutukseen liittyen on Kainuun kotityöpalvelun sivustolla kerrottu laa-

tusertifikaatista ja miksi yrityksen kannattaa laatia itselleen laatujärjestelmä: 

http://www.kainuunkotityopalvelut.fi/tiesitko/laatujärjestelmakoulutus.html  

Kotityöpalvelun laatusertifikaatti 

Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty 

tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalve-

lun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehit-

tymishaluinen ja asiakaslähtöinen. 

Kotityöpalvelun laatusertifikaatin hakemisen edellytys on yrityksen osallistuminen laatujär-

jestelmäkoulutukseen, laatujärjestelmän laatiminen ja sen jälkeen yrityksen ulkopuolinen 

auditointi täytyy läpäistä hyväksytysti. 

Miksi laatujärjestelmä? 

Laatujärjestelmän tavoitteena on edistää ennen kaikkea sitä, että asiakas saisi laadukasta ja 

luotettavaa palvelua kotiinsa. Yritykselle laatujärjestelmä tarjoaa välineen kehittää koko yri-

tyksen toimintaa ja henkilöstönsä osaamista. 

Kenelle? 

Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti yksityisille kotityö- ja 

hoivapalveluja tarjoaville yrityksille sekä muille kyseisiä palveluja tuottaville organisaatioil-

le, joiden tarpeita ja tarkoitusta laatujärjestelmä palvelee (esim. järjestöt tai yhdistykset). 
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Laatujärjestelmäkoulutus 

Laatukoulutuksessa osallistujat perehdytetään kotityöpalvelun laatujärjestelmään ja laatu-

järjestelmän viiteen osa-alueeseen: johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuran-

ta, henkilöstö ja osaaminen, resurssit ja prosessit. Laatukoulutukseen osallistujat saavat 

käyttöönsä yritystä helpottavia työkaluja muun muassa itsearviointiin ja riskienhallintaan. 

Koulutuksen aikana osallistujat työstävät yrityksensä laatukäsikirjaa, johon kuvataan toi-

minnan nykytilanne, toimintatavat ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Laatukoulutuksen 

tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat rakentavat omaan yritykseen laatujärjestel-

män ja hakevat kotityöpalvelualan laatusertifikaattia. 

 

3. Valvonta laatutakuuargumenttina 

 

3.1 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelujen, erityisesti sosiaalipalvelujen valvonta 

 

Laatu ja valvonta  

Kotiin tilattavien palvelujen laadun valvonta  

Yksityiskohtainen tarkastelu kotiin tilattavien palvelujen valvonnasta julkais-

taan elo-syyskuussa 2014. 

Sosiaalipalvelujen laadun valvonta 

Yksityiskohtainen tarkastelu sosiaalipalvelujen valvonnasta julkaistaan elo-

syyskuussa 2014. 

Kainuun soten vanhuspalvelujen palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualue-

päällikkö Jaana Mäklinin laatima `Omavalvonta sosiaalihuollossa` -esitys ker-

too olennaiset asiat sosiaalipalvelujen omavalvonnasta, joka on lakisääteinen 

velvoite kaikille sosiaalipalveluja tuottaville yksityisille palveluntuottajille (yri-

tyksille ja järjestöille).  

http://www.kainuunkotityopalvelut.fi/assets/files/pdf_tiedostot/Omavalvont

a%20sosiaalihuollossa%20seminaari%2026.11.2013.pdf 

Vanhuspalvelujen laadun valvonta  

Kainuun soten vanhuspalvelujen osalta valvonta on keskitetty palveluohjaus ja 

ostopalvelut –vastuu¬alueelle, joka valvoo yksityisiä palveluntuottajia lain yk-

sityisistä sosiaalipalvelun tuottajista § 34 mukaisesti yhdessä Aluehallintoviras-

ton kanssa.  
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Ympärivuorokautisen hoivapalvelun laatu ja valvonta 

Ympärivuorokautisilla sosiaalipalveluilla (tehostettu palveluasuminen) tarkoi-

tetaan palvelua, jossa asiakkaan palvelutarve on 24 tuntia vuorokaudessa ja 

henkilökuntaa on toimintayksikössä paikalla ympärivuorokauden. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hyväksynyt palvelutar-

jottimella olevat ympärivuorokautiset hoivapalvelun tuottajat. Hyväksytyt pal-

veluntuottajat täyttävät kuntayhtymän edellyttämät laatuvaatimukset ja heillä 

on toimintaansa varten toimilupa joko Pohjoissuomen aluehallintovirastolta 

(AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). 

Saadakseen AVI:n myöntämän luvan palveluiden tuottamiseen, palveluntuot-

tajan on täytettävä muun muassa seuraavat edellytykset: 

• tilat ovat toimintaan soveltuvat  

• henkilöstö on ammatillisesti pätevää ja kokemusta omaavaa  

• toimintayksiköllä on asianmukainen toimintasuunnitelma  

• yksikössä työskentelee kokoaikaisesti vastuuhenkilö 

Yksityisten sosiaalipalveluiden toiminnan valvonnasta Kainuun sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymässä vastaa vanhuspalveluiden palveluohjaus ja os-

topalvelut vastuualue. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä valvoo toimintaa lain yksi-

tyisistä sosiaalipalveluista (922/2011) sekä linjaamansa ohjaus- ja valvontakäy-

tännön mukaisesti. 

Palveluntuottajien toimintaa ohjaa ja valvoo myös Pohjoissuomen aluehallin-

tovirasto (AVI) sekä valtakunnallisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-

virastolta (Valvira).  

Tyytymättömyys palveluun 

Palvelusetelipalvelua ja tuottajaa koskevasta tyytymättömyydestä on hyvä 

keskustella ensin palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa voi ottaa yhteyden 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden palve-

luohjaus ja ostopalvelut vastuualueelle, yhteystiedot: 

http://sote.kainuu.fi/palveluohjaus_ja_ostopalvelut 

Palvelulupaukset ja kotiin tilattavien palvelujen laatu - laadun valvojana 

asiakas 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimella tarjolla olevien palvelujen laatua kuvaa pal-

veluntuottajien asiakkaille antamat palvelulupaukset. Kullekin palvelulle on 
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laadittu joukko palvelun laatua kuvaavia lauseita, joista kukin palveluntuottaja 

valitsee ne, jotka katsoo voivansa asiakkaalle luvata.  

Palvelulupaukset ovat nähtävissä palvelutarjottimella kunkin palveluntuotta-

jan omalla esittelysivulla, jonne pääsee klikkaamalla palveluntuottajan nimeä. 

Palvelulupausten lukumäärä esitetään palvelutarjottimella asiakkaalle myös 

numeroina, esim. 7/12. Lisäksi kullakin palveluntuottajalla on mahdolllisuus 

palvelulupauslistan lopuksi kertoa asiakkaalle vapaamuotoisesti muista palve-

lun laatuun vaikuttavista asioista, joita valmiiksi muotoillut lauseet eivät huo-

mioi. 

Omavalvonta sosiaalihuollossa (Jaana Mäklin)  

Kainuun soten vanhuspalvelujen palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualuepäällikkö Jaana 

Mäklinin esitys Omavalvonta sosiaalihuollossa on sisällöltään seuraava. 

http://www.kainuunkotityopalvelut.fi/assets/files/pdf_tiedostot/Omavalvonta%20sosiaalih

uollossa%20seminaari%2026.11.2013.pdf 

 
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa toteutetaan ensisijaisesti antamalla 

palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuot-

tajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuotta-

jan kanssa. / Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (15§)  

Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on mm. edistää väestön terveyttä ja 

toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa, vanhuspalveluissa, kotona asumista tukevissa palveluissa  

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja vastaa siitä että,  

• asiakkaille järjestettävät palvelut ja palvelukokonaisuudet täyttävät 

niille asetetut vaatimukset  

• Palveluntuottajan tulee laatia toiminnan asianmukaisuuden varmis-

tamiseksi omavalvontasuunnitelma  

Tarkoituksena on että palveluntuottajat tunnistavat omaa toimintaansa kos-

kevat laatutekijät ja ottavat huomioon ne kriittiset työvaiheet, joihin oma-

valvonta tulee kohdistaa Palveluille asetettuja vaatimuksia ja suosituksia on 

lainsäädännön lisäksi kirjattu eri palvelualoja koskeviin laatusuosituksiin sekä 

Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimiin valtakunnallisiin valvon-

taohjelmiin.  

Omavalvontaa voidaan toteuttaa esim. osana laajempaa laadunhallinnan 

kokonaisuutta, tai sen voidaan totuttaa toimintayksikön laajuudesta ja toi-

mialasta riippuen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
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Palveluista vastaavan johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä jär-

jestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuu-

den varmistamiseksi. 

Omavalvonta suunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturval-

lisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen 

kirjallista kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja. Omavalvonnassa koko 

toimintayksikön johto ja koko henkilöstö yhdessä osallistuvat toiminnan 

suunnitteluun, järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen 

Omavalvontasuunnitelman sisältö esim.  

• Palveluntuottajaa koskevat tiedot  

• Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet  

• Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt  

• Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen  

• Asiakkaan ja omaisten osallistuminen  

• Riskien tunnistaminen ja korvaavat toimenpiteet  

• Palvelun sisällön omavalvonta  

• Henkilöstö  

• Toimitilat  

• Terveydenhuollonlaitteet ja tarvikkeet  

• Asiakasturvallisuus  

• Asiakkaan asema ja oikeudet  

• Asiakastyön sisällön omavalvonta  

• Asiakastietojen käsittely  

• Omavalvonnan asiakirjat  

• Omavalvonnan seuranta ja arviointi 
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3.2 Omavalvonta yksityisissä sosiaalipalveluissa (Valvira) 

 
Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, 

että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja valvontaohjelmien edellyttämät sekä palvelu-

jen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset, joissa on otettu huo-

mioon palvelujen laadusta annetut suositukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai 

toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa. 

 

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmis-

tamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä 

asiakirjoja. Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikkö- ja palvelukohtaisesti. 

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä, joten 

siihen ei kirjata asiakkaiden salassa pidettäviä henkilötietoja 

 

(http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta) 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista tuli voimaan lokakuussa 2011. Sen mukaan yksityisten 

sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi 

omavalvontasuunnitelma. Valviralle on annettu valtuutus antaa määräyksiä omavalvonta-

suunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. 

Valviran määräykset omavalvonnasta tulivat voimaan 1.3.2012. Omavalvontasuunnitelma 

on pidettävä toimintayksikössä julkisesti esillä, ja palvelujen tuottajan on seurattava sen to-

teutumista. 

Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua toimin-

tayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle 

on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat 

ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tun-

nistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. 

Valvirassa on laadittu ohje, joka auttaa omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja tukee 

omavalvonnan käynnistämistä. Ohjeen rinnalle on laadittu lomakepohja, jota palvelujen 

tuottaja voi halutessaan käyttää apuna laatiessaan omavalvontasuunnitelmaa. 

Valviran sivuilta löytyy lomakepohja sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmasta. 

(http://www.valvira.fi/files/tiedostot/s/o/Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma.doc) 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki (SospaL 922/2011) ei velvoita palvelujen tuotta-

jaa lähettämään omavalvontasuunnitelmaa valvontaviranomaiselle eikä myöskään kunnal-

le. Sen sijaan omavalvontasuunnitelma on asiakirja, joka pidetään julkisesti nähtävänä. 

Laissa ei ole tarkempia määräyksiä siitä, miten laajasti julkinen nähtävänä pitäminen on to-

teutettava, joten palvelujen tuottaja voi itse harkita, miten sen käytännössä toteuttaa. Käy-

tännössä omavalvontasuunnitelman pitää olla toimintayksikössä esillä siten, että asiakkaat 

ja muut asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä asiakirjaan. Kotipalvelun tukipalvelujen tuot-
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tajien on suositeltavaa antaa omavalvontasuunnitelma asiakkaille sopimuksen laatimisen 

yhteydessä. Monet palvelujen tuottajat laittavat omavalvontasuunnitelman kotisivuilleen, 

mikä on viesti toiminnan avoimuudesta ja tukee asiakkaiden valinnan mahdollisuutta. 

 

Omavalvonnan suhde laadunhallintaan 

 

Ks. http://www.valvira.fi/files/tiedostot/v/a/Valvira_ohje_7_2012_.pdf 

Laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua ja arviointia sekä toiminnan kehittä-

mistä siten, että sille asetetut laatutavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat organisaa-

tion laatupolitiikkaan, jossa yrityksen johtoon määritellyt suhtautumisensa laatuun ja laa-

dun kehittämiseen. Johto vastaa laadukkaan palvelun toteutumisesta, mutta sen toteutta-

miseen osallistuvat organisaation kaikki jäsenet. Sosiaalihuollossa palvelujen laatua on 

määritelty lainsäädännössä, laatusuosituksissa sekä Valviran ja aluehallintovirastojen yh-

teistyössä laatimissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa. Lisäksi palvelujen tuottaja voi it-

se asettaa omalle toiminnalleen laajemmat ja yksityiskohtaisemmat laatutavoitteet, jotka 

perustuvat oman asiakaskunnan odotuksiin ja tarpeisiin, toimintaympäristön asettamiin 

vaatimuksiin ja käytössä oleviin resursseihin. 

Omavalvonnan perusidea on siinä, että mahdolliset asiakkaan arjessa näkyvät epäkohdat ja 

palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet kyetään tunnista-

maan, ehkäisemään ja korjaamaan. Omavalvonta voi olla itsenäinen osa laajempaa yksikös-

sä käytössä olevaa laadunhallintajärjestelmää, mutta se voi olla myös itsenäinen palvelujen 

laadun kehittämiseksi ja varmistamiseksi laadittu toimintojen kokonaisuus. Jos yrityksellä 

on käytössä laadunhallintajärjestelmä kuten esimerkiksi EFQM, ISO 9001:2008, ITE-

menetelmä tai SHQS-laatuohjelma, on omavalvonta tarkoituksenmukaista rakentaa sen 

osaksi. Toimintayksikössä laaditut kuvaukset asiakkaiden palveluprosesseista ja toimintaa 

ohjaavat menettely-/työohjeet ovat myös omavalvonnassa tarvittavia työkaluja, jotka voi-

daan ottaa käyttöön omavalvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin omavalvonnasta 
 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin korostaa omavalvonnasta niitä puolia, jotka erityisesti kehittä-

jäasiakkaat ovat siitä esille nostaneet. Myös palveluntuottajatyöryhmä on ollut näkökan-

noissaan samalla linjalla. Ongelmaksi ei koeta, että palveluntuottajat eivät hoitaisi velvoi-

tettaan järjestää omavalvonta, vaan että siitä ei anneta tarpeeksi tietoa asiakkaille.  

Eräissä muissa palveluportaaleissa laatupisteissä mitataan sitä, onko palveluntuottajalla 

omavalvontasuunnitelma. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen lähtökohta on, että koska se on 

sosiaalipalveluissa pakollinen, tulee ennemminkin mitata sitä, missä määrin palveluntuotta-

ja antaa siitä tietoa asiakkaalle. Hyvinvoinnin palvelulupauksista kaksi koskee omavalvon-

taa, joista jälkimmäinen antaa palveluntuottajalle pisteen silloin, kun tämä julkistaa oma-

valvontasuunnitelmansa netissä. 
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4. Palvelutuotekuvaukset laadun takuuna 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeessa tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Se edellyttää 

palveluntarjoajilta yhdenmukaista tuotteistusta eli käytännössä sitoutumista yhteisiin pal-

velutuotekuvauksiin, jotka määrittävät eri palvelutuotteiden laatutakuun vähimmäislaadun 

osalta.  

 

4.1. Palvelutuotekuvaus, Kotitori, Tampere  

 

Tampereen kotitorissa on palvelutuotekuvaus tehty jokaiselle tarjottavalle palvelulle. palve-

lutuotekuvaus on tyypillisesti 2-3 -sivuinen. Esimerkkinä tähän dokumenttiin on otettu ko-

tona asumisen tukipalveluihin kuuluva siivouspalvelun palvelutuotekuvaus. Se pitää sisäl-

lään palvelun sisällöllisen kuvauksen, palvelua koskevat vaatimukset sekä hinnoittelun ku-

vauksen.  

Lisätietoja: http://www.tampereenkotitori.fi/palvelut/Tuotteistuskuvaukset/ 

 

Palvelun sisällöllinen kuvaus  

Siivouspalvelu turvaa asiakkaalle mahdollisuuden asua laadukkaasti omassa 

kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene-

mätön itse huolehtimaan siivouksesta. Palveluntuottajan työn tuloksena asia-

kas voi asua siistissä ja viihtyisässä kodissa.  

Palvelulla tarkoitetaan perussiivousta, jonka sisältö on erikseen sovittu. Palve-

luun sisältyy asiakkaan kodin siivoaminen asiakkaan ja palveluntuottajan välil-

lä tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti.  

Palvelussa tulee kiinnittää huomiota toiminnan jatkuvuuteen ja ennakoitavuu-

teen ja asiakassuhteessa varmuuteen ja turvallisuuteen. Asiakkaan luona tulee 

käydä pääsääntöisesti sama työntekijä. Asiakkaalle tulee kertoa ajoissa loma-

järjestelyistä ja sijaisista.  

Palveluntuottajan edellytetään noudattavan tehtävässään asiakaslähtöisyy-

den, ammatillisuuden, ystävällisyyden, vastuullisuuden, luottamuksellisuuden 

ja kunnioittavuuden mukaisia arvoja. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa palveluso-

pimuksen puitteissa kohtuullista joustavuutta asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin. 

Ammatillisuus tarkoittaa osaavan siivouksen ja tehokkuuden yhdistämistä ys-

tävälliseen suhtautumiseen asiakkaaseen. Vastuullisuus tarkoittaa mm. sitä, 

että palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaan omaiselle tai sovitulle yhteyshenki-

lölle, jos huomaa vanhuksen tilassa jotain erityistä muutosta tai asiakasta ei 

tavoiteta sovitusta ajankohdasta huolimatta. Sopimusta tehtäessä sopimuk-
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seen on kirjattava asiakkaan lähiomainen tai yhteyshenkilö. Luottamukselli-

suus tarkoittaa asiakastietojen ja asiakkaan omaisuuden osalta lain ja erik-

seen annettujen ohjeiden noudattamista. Työntekijän tulee kunnioittaa asiak-

kaan kotia ja hänen tulee noudattaa lahjojen vastaanotossa yleisesti sovittuja 

sääntöjä.  

Palveluprosessin aloittaminen, päättäminen ja muut dokumentointia edellyt-

tävät tapahtumat kirjataan asianmukaisesti 

 

Palvelua koskevat vaatimukset  

Palvelun aloittaminen edellyttää kirjallisen sopimuksen tekemistä asiakkaan 

kanssa, jossa määritellään tarkemmin sovitut siivoukset ja siivoukseen käytet-

tävä aika.  

Palveluntuottajalla on käytössään kaikki siivouksessa tarvittavat asianmukai-

set kotisiivouksessa käytettävät välineet ja aineet. Puhdistusaineet valitaan 

käyttökohteisiin sopiviksi niin, että ne eivät aiheuta asiakkaalle tai työntekijäl-

le vaaraa, esimerkiksi liukastumisia, eivätkä vahingoita siivottavia esineitä ja 

pintoja. Siivouksessa on palveluntuottajan tekemän arvioinnin mukaan mah-

dollisuus käyttää asiakkaan toivomuksesta tämän omia siivousvälineitä, ellei 

omien aineiden käyttämisestä aiheudu haittaa työn laadulle, asiakkaan tai 

työntekijän terveydelle tai palveluntuottajan käyttämiä aineita suurempaa 

haittaa ympäristölle.  

Palveluntuottajalla on palvelun laatuun ja laajuuteen nähden (tarjoamiseen) 

tarvittavat henkilöstövoimavarat. Työntekijöillä on ammatissa vaadittava 

osaaminen, joka on saavutettu alaan liittyvän työkokemuksen tai soveltuvan 

koulutuksen kautta. Henkilöstöltä edellytetään kykyä ja joustavuutta työsken-

nellä asiakkaan luona silloinkin, kun kanssakäyminen asiakkaan kanssa on asi-

akkaan erityispiirteistä johtuen vaativaa.  

Henkilöstön pysyvyyteen tulee panostaa, jotta asiakkailla on mahdollisuus jat-

kuviin työntekijä-asiakassuhteisiin.  

Palvelua suorittavalla henkilöllä tulee olla vähintään tyydyttävä suomenkielen-

taito.  

Asiakkaan kotiin mentäessä palveluntuottajan tulee olla selkeästi tunnistetta-

vissa asianmukaisen henkilökortin avulla, sillä asiakkaan on voitava varmistua 

palveluntuottajan henkilöllisyydestä.  

Hinnoittelun kuvaus  

Palveluntuottajan ei tule periä tarjoamistaan palveluista erillisiä palvelumaksu-

ja tai laskutuslisiä vaan ne tulee sisällyttää annettuihin hintoihin. Kaikki hinnat 

tulee ilmoittaa arvonlisäverollisina hintoina. Hinnat tulee ilmoittaa tuntihintoi-
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na sekä ilman kotitalousvähennystä että kotitalousvähennyksen jälkeen. Asia-

kasta tulee opastaa kotitalousvähennyksen tekemisessä.  

Asiakkaalta veloitettavan hinnan perusteena käytetään siivoukseen käytettyä 

aikaa. Palvelu kattaa perussiivouksen, mm. saunan ja ikkunoiden pesusta veloi-

tetaan erikseen. Nämä palvelut myös hinnoitellaan erikseen.  

Mahdollisten lisäpalvelujen osalta hinnoittelu ja hintojen määräytymisperuste 

on esitettävä erikseen selkeästi.  

Hinnan tulee sisältää matkakulut keskustan alueella sekä sopimuksen mukaiset 

palvelun suorittamisen kannalta välttämättömät välineet ja laitteet. Keskustan 

alueen katsotaan kattavan Tammelan, Kalevan, Keskustan, Amurin ja Pyynikin. 

Keskustan alueen ulkopuolella matkakulut veloitetaan kilometrikorvausten pe-

rusteella keskustan alueen rajalta laskien. Mikäli palveluntuottajan toimipis-

teeltä asiakkaan luokse on lyhyempi kuin 5 kilometrin matka, ei kilometrikor-

vauksia veloiteta asiakkaalta 

 

4.2 Palvelutuotekuvaus taulukkomuodossa (Kiiminki) 

 

Alla on esimerkki, kuinka palveluntuotekuvaus on tehty taulukkomuotoon. Se on Kiimingin 

kunnan yhteisen hyvinvointipalveluiden vanhuspalvelun palvelusopimuksesta: 

http://213.216.208.165/kiiminki/kokous/2011681-7-5465.DOCX. 

 

Palvelutuotekuvaus 

 

1. Palvelutuotteen nimi 

 

Tilapäinen kotihoito 

2. Asiakaskohderyhmä Vanhukset, pitkäaikaissairaat, vammaiset, tila-

päistä sairaanhoitoa tarvitsevat asukkaat Kii-

mingin kunnassa 

3. Palvelun tavoite 

(millaisia vaikutuksia halutaan saada aikaan 

asiakkaiden tilassa tai tilanteessa) 

Kotona selviytymisen tukeminen yhteistyössä 

omaisten ja muiden tukiverkostojen kanssa 

Omaisten jaksamisen tukeminen 
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4. Palvelun sisältö 

Toiminnot konkreettisella tasolla (Palvelun 

kulun tai prosessin hahmottaminen auttaa 

sisällön täsmentämisessä) 

Toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

pohjautuvaa kuntoutumista edistävää hoitotyö-

tä asiakkaan kotona. 

Sairaanhoidolliset tehtävät 

Palveluohjaus 

 

5. Palvelun tuottamiseen tarvittavat re-

surssit (esim. henkilökunta, tilat) 

Koulutettu henkilökunta 

Hoitamiseen tarvittavat tarvikkeet 

Toimitilat Senioritalossa 

Auto  

Effica tietojärjestelmä 

Lääkäripalvelut 

6. Palvelun toteuttamiseen tarvittavat 

tukipalvelut (esim. atk-palvelut, arkistointi, 

puhtauspalvelut)  

Kiinteistöpalvelut 

Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut 

Taloushallinnon palvelut 

Henkilöstöhallinnon palvelut 

7. Keskeiset/erityiset laatuvaatimukset = 

mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja 

LAADUKAS (liittyen esim. henkilöstöön) 

Vanhuspalvelujen arvot 

Ammattitaitoinen henkilökunta 

Henkilökunnan työtyytyväisyys (Hyvä Henki) 

8. Palvelun onnistumisen arviointi ja seu-

ranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi 

arvioida lopputulosta) 

Asiakastyytyväisyyskyselyt 2 vuoden välein 

Käyntimäärät 

Asiakasmäärät 

Hoito- ja palvelusuunnitelmat ajan tasalla 

Henkilökunnan koulutus määrät suositusten 

mukaiset 

9. Muut palvelutuotteeseen liittyvät teki-

jät 

Talousarviossa hyväksytty tuloskortti 
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5. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen pisteytettävät palvelulupaukset laatutakuun välineenä 

 

Nexamed Oy:n ePalvelutori-ohjelmistopalvelussa, jota Hyvinvoinnin palvelutarjotin käyttää, 

on vakiotoimintoja palvelujen laatuominaisuuksien pisteytys -ominaisuus. Toiminto on käy-

tössä mm. Tampereen Kotitorilla (www.tampereenkotitori.fi) nimettynä lisälaatupisteiksi. 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen valmistelussa käytiin pitkään keskustelua siitä, tulisiko 

käyttää termiä ’laatuominaisuudet’, ’laatupisteet’ vai ’palvelulupaukset’. Ohjausryhmä 

päätti toukokuun 2014 kokouksessaan palveluntuottajatyöryhmän esityksestä ja kehittäjä-

asiakasryhmän tukemana, että laatupisteet nimetään uudelleen palvelulupaukseksi, koska 

se paremmin kertoo asiakkaalle, että kyse on palveluntuottajan lupauksesta asiakkaalle, ei-

kä esimerkiksi Kainuun soten palveluntuottajalle antamista laatupisteistä tms.   

Jotta palvelulupaus-toiminto voidaan ottaa käyttöön, tulee ensin sopia, mitkä ovat niitä laa-

tuominaisuuksia, joita mitataan. Suomen ja Euroopan eri palveluportaaleissa mitattavat 

laatuominaisuudet poikkeavat suuresti toisistaan. Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hanketta 

edeltänyt Aktiiviasiakashanke valmisteli asiaa jo vuonna 2012 käymällä erilaisia laatukritee-

ristöjä läpi sekä kehittäjäasiakkaiden että palveluntuottajien kanssa. Johtopäätös oli, ettei 

haluta kopioida mitään olemassa olevaa järjestelmää Kainuuseen sellaisenaan. 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelulupaus-toiminnon valmistelussa huomioitiin Suo-

messa ja Euroopassa käytössä olevien laatukriteerien sekä THL:n paraikaa valmistelussa 

oleva valtakunnalliseksi suositukseksi suunniteltava palveluluokittelu palvelukuvauksineen 

– luonnollisesti räätälöitynä Kainuun tarpeisiin työryhmien avustuksella. 

 

5.1 Laatuominaisuuksien pisteytysmalli (Tampere)  

 

Tampereen kotitorilla on laatuominaisuudet pisteytetty. Palveluntuottaja vertailussa asiak-

kaalle laatuominaisuudet näkyvät lisälaatupisteinä. Riippuen palvelusta vaihtelee pisteiden 

maksimimäärä. Tämä johtuu laatua määrittävien kysymysten määrästä.  
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Esimerkiksi siivouspalveluyritysten kohdalla pisteitä voi saada maksimissaan 9 pistettä. Yllä 

olevassa taulukossa on palveluntuottajan täyttämä kysymyslomake, joihin vastaamalla kyllä 

saa pisteen. Kysymykset, vastaukset ja saadut yhteispisteet näkyvät asiakkaalle. Sama tek-

ninen ratkaisu on käytössä myös Hyvinvoinnin palvelutarjottimella, joskin termi ’lisälaatu-

pisteet’ on korvattu termillä ’palvelulupaus’. 

 

6. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen hymynaama-pisteytykseen perustuva asiakasarviointi laatutakuun 

välineenä 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimella on palvelulupausten lisäksi käytössä asiakasarviointi, joka 

myös toimii laatutakuun välineenä. Toiminnossa voidaan kunkin palveluntuottajan kuhun-

kin palveluun liittää pisteytysmahdollisuus välillä 1-5. Siinä vaiheessa kun asiakas täyttää 

arvioinnin, näytetään arviointiasteikko hymynaamoilla.  

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen asiakasarviointi on haluttu pitää yksinkertaisena ja help-

pona vastata. Tästä syystä arvioitavia kohtia on valittu vain viisi. Kutakin arvioitavaa kohtaa 

kuvataan lyhyellä kuvailulauseella. 
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Asiakasarviointilauseiden kiteyttämistä auttoi se, että hanke osallistui SaDe Soten kokonai-

suuteen kuuluvaan THL:n asiakaspalautetyöryhmän toimintaan. Mm. suositus-kohdan mu-

kaan ottaminen sai virikkeen tästä työstä. Toisaalta Kainuussa valittiin eräissä kohdin toisin, 

kuin valtakunnallisessa työssä. Mm. otsikkoa ’osaaminen ja ammattitaito’ ei haluttu muo-

toon ’osaaminen ja asiantuntijuus’. Käyttöön otettiin seuraavat arvioinnin kohteet.  

Palvelun laatu  

Palvelun laatu vastasi odotuksiani ja palvelu oli sovitun mukaista. 

Asiakaspalvelu  

Saamani palvelu oli ystävällistä ja koin että minua kuunneltiin. 

Osaaminen ja ammattitaito  

Saamani palvelu oli ammattitaitoista ja osaavaa. 

Hinta-laatusuhde  

Palvelu oli hintansa arvoista. 

Suositus  

Voisin suositella palvelua muillekin. 

SANA ON VAPAA !  

Voit kirjoittaa myös palautetta suoraan palveluntuottajalle. Tallennettuasi 

hymynaama-arviosi palaat takaisin palveluntuottajan esittelysivulle. Valitse si-

vun lopussa oleva "Yhteydenotto ja palaute", josta voit jättää palautteesi. 

Tähtiluokitus 

Siinä vaiheessa, kun asiakkaan antaman arviointien yhteenveto näytetään julkisesti palvelu-

tarjottimella, näytetään arviointi tähtinä. Näytettäville arvioinneille on asetettu minimimää-

rä. Jos palvelutuote on saanut alle viisi arviointia, ei sitä näytetä asiakkaille.  

Jos arviointeja on alle viisi, jää tähtiluokitus pois, kuten kuvassa alla kotisiivouksen kohdalla 

lauantaina klo 07 – 18. Asiakkaan arvioidessa palvelu, tulee tämä asiakkaalle ilmi ilmoituk-

sella, esimerkiksi. ”Jos antamasi arvio mukaan lukien palvelu on saanut alle viisi arviointia, 

ei arviointien keskiarvoa näytettä”. 
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Palveluntuottajan nimen alla oleva tähtiluokitus on palveluntuottajan eri palveluille saamien 

arviointien keskiarvo. 

 

7. Esitys Hyvinvoinnin palvelutarjottimen laatutakuusta 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen laatutakuun on suunniteltu koostuvan seuraavista elemen-

tistä, jotka esitellään asiakkaalle. Laatutakuu ja valvonta esitellään asiakkaille kootusti Hyvin-

voinnin palvelutarjottimen vasemmassa palkissa sekä kunkin palveluntuottajan ns. omalla si-

vulla.  

1. lakisääteinen omavalvonta, linkitys palveluntuottajan nettisivuilla julkaistavaan omaval-

vontasuunnitelmaan palkitaan laatuominaisuuspisteytyksessä 

2. ulkopuolinen valvonta (palvelukohtaisesti esim. Valvira, AVI, Kainuun sote) 

3. Kainuun soten laatukriteerit ostopalveluille (koskee vain muutamia palveluja) 

4. palvelutuotekuvaukset (laadun vähimmäistaso, johon kaikki Hyvinvoinnin palvelutarjotti-

men palveluntuottajat sitoutuvat) 

5. palvelulupausten pisteytys (noin tusinan verran palvelulupauksia, joihin palveluntuottaja 

vastaa kyllä tai ei ja tämä näkyy asiakkaille vertailunäkymässä esim. muodossa 7/12 tai 12/12 

+ yksityiskohtaisessa muodossa klikkaamalla; sisältää sekä yleisiä että palvelukohtaisia palve-

lulupauksia) 

6. palveluntuottajien / heidän palvelujensa asiakkailta saamat hymynaama-arvioinnit 1-5, 

jotka näkyvät asiakkaille tähtiluokituksena 1-5 

 

7.1 Palvelutuotekuvaukset 

 

Palvelutuotekuvaukset määrittävät palvelukohtaisesti ns. vähimmäislaatutakuun, johon kun-

kin palveluntuottajan edellytetään sitoutuvan. Palvelutuotekuvaukset valmisteltiin palvelun-

tuottajatyöryhmässä ja kommentoitiin kehittäjäasiakasryhmässä ja Kainuun soten puolesta. 

Palvelutuotekuvausten laadinnassa suunniteltiin hyödynnettävän yhteistyötä Kainuun Etu 

Oy:n hallinnoiman ICT & Hypake -hankkeen kanssa. Yhteistyö siirtyy syksyyn 2014. 

Tampereen kotitorin palvelutuotekuvaukset  

(http://www.tampereenkotitori.fi/palvelut/Tuotteistuskuvaukset) ovat pitkiä ja varsin yksi-

tyiskohtaisia, kun taas esimerkiksi Oulu eteläisen Aputori-palveluportaalin palvelutuotekuva-

ukset ovat hyvin lyhyitä (www.aputori.fi ks. sininen infopallo kohdassa Palvelun valinta).  

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelutuotekuvausten laadinnassa tehtiin yhteistyötä THL:n 

sote-palveluluokitushankkeen kanssa. Näin turvattiin se, että Kainuussa käytettävä palvelu-
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luokitus ja palvelutuotekuvaukset vastaavat mahdollisimman pitkälle myöhemmin valtakun-

nallisesti käyttöön otettavaa palveluluokitusta ja siihen liittyviä palvelutuotekuvauksia. Vas-

taavasti päästiin vaikuttamaan valtakunnalliseen valmisteluun, jossa Kainuun roolina oli pai-

nottaa asiakaslähtöisyyttä Kainuun soten strategisten linjausten mukaisesti. 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen osalta käytiin keskustelua sekä palveluntuottajatyöryhmäs-

sä, kehittäjäasiakasryhmässä sekä ohjausryhmässä, olisiko Tampereen mallin mukainen pitkä 

vai Oulu eteläisen mukainen lyhyt palvelutuotekuvaus toimivampi vaihtoehto. Yksimielisyys 

löytyi kompromissina. Otetaan lähtökohdaksi THL:n palveluluokitustyön pohjalta lyhyt kuva-

us, jota täydennetään asiakkaan tarvitsemalla informaatiolla.  

Palvelukuvauksessa asiakkaalle annettavassa infossa kerrotaan ns. palvelun yleiskuvauksen 

lisäksi, onko kyse asiakkaan kokonaan itse maksamasta palvelusta, tarjoaako Kainuun sote 

palvelua palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja voiko palveluun käyttää jotain Kainuun so-

ten tarjoamaa palveluseteliä, kuten kotihoidon palveluseteliä, omaishoitajan lakisääteisen 

vapaan palveluseteliä, veteraanien tukipalveluseteliä tai rintamaveteraanien kuntoutuksen 

palveluseteliä. Samoin viitataan mahdollisuuteen hyödyntää kotitalousvähennystä ja mah-

dollisuutta saada sosiaalipalvelu arvonlisäverottomana. 

 

7.2 Palvelulupaus-pisteytys 

 

Palvelulupaukset laadittiin hyödyntäen Valviran dokumenttia nimeltä Kotiin annettavat pal-

velut ja hoito, Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014. Myös Tampereen kotitorin 

laatuominaisuudet huomioitiin valmistelussa, mutta lopputulema poikkeaa suuresti Tampe-

reen käytännöstä.  

Nexamed Oy:n ePalvelutori –ohjelmistopalvelu, jota sekä Tampereen kotitori, Oulu eteläi-

sen Aputori sekä Hyvinvoinnin palvelutarjotin käyttävät, on teknisesti tältä osin yhdenmu-

kainen. Palveluntuottaja vastaa joko ”kyllä” tai ”ei” alla esiteltäviin laatua kuvaaviin väittä-

miin. Kyllä-sanalla merkityt kohdat ovat palveluntuottajan lupauksia asiakkaalle. Asiakas 

valvoo itse, että lupaukset pidetään. Tämä kerrotaan asiakkaille. Lisäksi esitellään Kainuun 

soten valvontarooli palvelutarjottimen vasemman palkin linkissä Laatu ja valvonta. 

Saadut yhteispisteet näkyvät asiakkaalle vertailunäkymässä. Kysymyslomake ja kunkin pal-

veluntuottajan vastaukset näkyvät asiakkaalle, jos he klikkaavat yhteispistemäärää.  

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeen kehittäjäasiakasryhmä ja palveluntuottajatyöryhmä 

käsittelivät laatuominaisuus-listausta useissa kokouksissaan. Myös Kainuun soten vanhus-

palvelut esitti toiveensa laatuominaisuus-listaukseen. Alla on tämän selvitystyön kommen-

tointia varten esitetty versio 7.7.2014.  
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1) Palvelun toimivuus 

Noudatamme asiakkaan kanssa sovittuja kellonaikoja. Palvelun suorittamisen ja laskutuksen 

perusteena käytettävästä ajasta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. 

2) Jatkuvuus 

Noudatamme asiakkaan kanssa sovittuja kellonaikoja. Palvelun suorittamisen ja laskutuksen 

perusteena käytettävästä ajasta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. 

3) Varautuminen poikkeustilanteisiin 

Olemme varautuneet poikkeustilanteisiin, kuten sairastuminen, sähkökatko tai asiakkaan sai-

rauskohtaus. Työntekijämme saavat koulutusta (esim. EA1 tai EA2) ja harjoittelevat toimimis-

ta poikkeustilanteissa.  

4) Suullinen asiakaspalaute 

Työntekijöillämme on ohjeistus, miten asiakkaan suullinen palaute kirjataan ylös ja miten se 

organisaatiossamme käsitellään. 

5) Menettelytavat asiakaspalautteelle 

Kun asiakas antaa meille palvelutarjottimen kautta palautetta, annamme hänelle heti vas-

taanottokuittauksen sekä jälkikäteen tiedon, mihin toimiin palaute on antanut aihetta. 

6) ALV-vapaa sote-palvelu  

Kerromme asiakkaalle alv-vapaasta palvelusta. Sosiaalipalvelun alv-vapauden edellytyksenä 

on mm. kirjallinen sopimus sekä palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. 

7) Ennakkoperintärekisteri 

Kuulumme ennakkoperintärekisteriin. Kotitaloudella on lakisääteinen velvoite tarkistaa asia. 

http://www.vero.fi/fi-

FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalous_tyon_teettajana/Kotitalous_palvelun_ostajana(9885)  

8) Kotitalousvähennys 

Yrityksemme täyttää verohallinnon vaatimukset kotitalousvähennyksen saamiseksi. 

9) Laatusertifikaatti 

Käytössämme on laatujärjestelmä ja olemme saaneet laatusertifikaatin, johon kuuluu ulko-

puolinen arviointi.  

10) Avoimuus: julkinen omavalvontasuunnitelma 

Omavalvontasuunnitelmamme on asiakkaan helposti saatavissa ja se annetaan asiakkaalle 

pyydettäessä sopimuksen liitteenä.  
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11) Avoimuus: netti 

Lakisääteinen omavalvontasuunnitelmamme julkaistaan nettisivuillamme ja Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen palveluntarjoajan esittelysivun kappaleessa ’Laatu ja valvonta’ on linkki 

siihen. 

12) Lähituotanto ja -palvelut 

Tuemme paikallistaloutta suosimalla lähituotantoa, mm. lähiruokaa ja lähipalveluja.  

13) Tuloverotus 

Maksamme Kainuussa saaduista voitoista verot Kainuuseen. 

14) Henkilöstön kuuleminen 

Noudatamme työehtosopimuksia sekä kuulemme työntekijöitä toimintojen kehittämisessä. 

Pidämme henkilöstön ammattitaitoa yllä systemaattisilla koulutuksilla. 

 

15) Asiakastyytyväisyys 

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä vuosittaisella kyselyllä.  

 

16) Kilometrikorvaus 

Noudatamme Hyvinvoinnin palvelutarjottimen yhteisiä pelisääntöjä kilometrikorvauksen las-

kutuksen osalta. Perimme kilometrikorvauksen vasta 5 km ylittävältä osin. 

17) Hinnoittelun läpinäkyvyys 

Palvelutarjottimella kerrotaan kaikki hintaan vaikuttavat tekijät ja kaikki perimämme kulut 

perustuvat asiakkaan kanssa laadittavaan sopimukseen. Asiakkaan maksettavaksi ei tule yl-

lättäviä lisäkuluja. 

18) Ympäristöohjelma 

Pyrimme toiminnassamme ympäristövastuullisuuteen ja ekotehokkuuteen ja olemme kirjan-

neet tätä koskevat kehittämistoimet ympäristöohjelman muotoon. 

19) Palveluntuottajan viesti asiakkaalle 

Edellä mainittujen lisäksi lupaamme, että (kohta, johon kukin palveluntuottaja voi kirjata ylös 

muut palvelu- ja laatulupauksensa) 

Palvelukohtaiset palvelulupaukset 

Elintarvikealalle on kaksi erillisistä palvelulupausta ja ne liitetään samaan listaukseen.  

20) Hygieniapassi 

Kaikilla elintarvikkeiden kanssa työskentelevillä työntekijöillämme on voimassa olevat hy-

gieniapassit 
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21) OIVA-tarkastukset 

Olemme saaneet OIVA-arvioinnissa vähintään arvosanan hyvä.  

Valmistelussa olevat palvelulupaukset 

Valmistelussa on noussut esille useita palvelukohtaisia laatulupauksia, joita ei ole vielä hei-

näkuuhun mennessä ehditty käsittelemään. Tällaisesta voidaan antaa esimerkkinä seuraava 

uusimman teknologian hyödyntäminen palveluissa. 

Tehostettu palveluasuminen: ilmainen videopuhelumahdollisuus 
 

Hoivayksikössämme on asiakkaiden käytössä laajakaistayhteys videopuheluita varten ja asi-

akkaille tarjotaan aktiivisesti tätä vaihtoehtoa viestintään kaukana asuvien läheisten kanssa. 

Palvelusta ei peritä erillistä maksua. 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin –hankkeen kehittäjäasiakasryhmä ja palveluntuottajatyöryhmä 

käsittelivät laatuominaisuus-listausta useassa kokouksessaan. Yllä esitettyyn jo käsiteltyyn 

palvelulupaus-listaukseen päätettiin tehdä alla oleva muutos myöhemmässä vaiheessa. 

 

2. JATKUVUUS  

Pyrimme järjestämään työt siten, että asiakasta palvelevat jo tutuksi tulleet työntekijät. 

Työntekijämme ovat sitoutuneet toimimaan laatutakuumme mukaisesti ja heillä on yhtenäi-

nen kuva tehtävistä. 

 

8. Palvelujen esille tuominen Hyvinvoinnin palvelutarjottimella  

 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeessa tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen ohjattu haku -toiminto lähtee siitä, että asiakas on ensisijaisesti kiinnos-

tunut tietystä palvelusta. Ennen palveluntarjoajan valintaa, annetaan hänelle tieto ko. pal-

velutuotteesta lyhyen palvelutuote tuotekuvauksen avulla. 

Jotta palvelut olisivat keskenään vertailukelpoisia, tulee lisäksi sopia, missä muodossa mi-

käkin palvelu tuodaan esille myös hinnoittelun suhteen. 

 

8.1 Palvelutuotteen tiedot – sinisen infopallon palvelukuvaus 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty, miten Hyvinvoinnin palvelutarjottimella ensin valitaan 

maantieteellinen alue, joka kaikki Kainuun soten toimialueen kunnat tai joku yksittäinen 

kunta. Pääluokaksi on valittu siivouspalvelut, josta aukeaa vaihtoehdoksi kotisiivoukseen, 
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suursiivoukseen ja ikkunanpesuun liittyviä eri päiville ja kellonaikaan liittyviä valintoja. 

Asiakas saa palvelutuotteen tiedot –ikkunan auki painamalla sinistä info-kuvaketta.  

 

            

 

Palvelutuotekuvauksesta käytetään ohjelmistopalvelussa termiä ’palvelutuotteen tiedot’. 

Syksyllä 2014 päätetään teetetäänkö tähän kohtaan maksullinen korjaus. Palvelutuotteen 

tiedot -ikkunassa on esitetty lyhyesti kunkin palvelutuotteen tuotekuvaus, johon palvelun-

tuottaja sitoutuu. Tietoikkunan tiedot näkyvät myös asiakkaalle.  
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Joulukuussa2014 teetätettiin muutostyö palvelutuotteen tiedot –ikkunaan. Siihen lisättiin 

hyperlinkin mahdollistaminen palvelutuotteen tiedot –ikkunaan, joka näkyy asiakkaalle Hy-

vinvoinnin palvelutarjottimella palvelutuotteen infokuvakkeessa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Johdanto 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kotona asumista tukevat palvelut ovat 

pääosin palveluja, joita voit tilata kotiisi. 

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

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

tarjottimelta. Useat kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakkaan itse 

maksamia, joten tällöin ei tarvita yhteydenottoa Kainuun soteen. 

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

tarpeen arviointia. Palvelutarpeen arviointi tarvitaan, ennen kuin Kainuun 

soten palveluja tai palveluseteleitä voidaan myöntää. Lisätietoja: vasem-

man palkin kohta Asiakasohjaus. 

 

(1) Siivouspalvelu (HO) (€/h) 

• Kotisiivous arkisin klo 07-18.00 

• Kotisiivous arkisin klo 18-22.00 

• Kotisiivous lauantaisin klo 07-18.00 

• Kotisiivous lauantaisin klo 18-22.00 
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• 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  
 

Kotisiivous, palvelutuotteen tiedot:  

Kotisiivous on asiakkaan kotona tapahtuvaa siivouspalvelua.  

Asiakkaan kokonaan itse maksamana kodin siivouspalvelusta tehdään asiakkaan ja palve-

luntuottajan välillä kirjallinen sopimus. Sopimus kotisiivouksesta solmitaan yleensä ns. yllä-

pitosiivouksena, joka tapahtuu viikoittain tai muutoin säännöllisin väliajoin.  

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat, mitkä tehtävät siivoukseen kuuluvat sekä tehtävään 

käytettävästä, laskutuksen perustana olevasta ajasta. Sopimusta tehtäessä sovitaan, käyte-

täänkö palveluntuottajan vai asiakkaan välineitä ja aineita ja samalla sovitaan niistä aiheu-

tuvista kuluista. 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana kotisiivous voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen ja se 

voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palveluntuotta-

jaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton sosiaali-

palvelu. 

Kainuun sote ei tarjoa siivouspalveluja. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää kotisiivouspalve-

luihin. 

 

Suursiivous, palvelutuotteen tiedot: 

Asiakas ja palveluntuottaja voivat sopia kertaluonteisista asiakkaan kokonaan itse maksa-

mista siivoustöistä, esimerkiksi ikkunoiden pesusta, lattioiden vahauksesta, muuttosiivouk-

sesta tai vuodenaikaisesta suursiivouksesta. Sovittaessa kertaluonteisista siivoustöistä sopi-

vat asiakas ja palveluntuottaja myös tehtävään käytettävästä, laskutuksen perustana ole-

vasta ajasta. 

Sopimusta tehtäessä sovitaan, käytetäänkö palveluntuottajan vai asiakkaan välineitä ja ai-

neita ja samalla sovitaan niistä aiheutuvista kuluista. 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana suursiivous voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen ja 

se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palveluntuot-

tajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton sosiaa-

lipalvelu. 

Kainuun sote ei tarjoa suursiivouspalvelua. 
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Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää suursiivouspal-

veluihin. 

 

Ikkunanpesu, palvelutuotteen tiedot: 

 

Asiakas ja palveluntuottaja voivat sopia kertaluonteisesta asiakkaan kokonaan itse maksa-

mista ikkunanpesusta. Sovittaessa kertaluonteisesta ikkunanpesusta sopivat asiakas ja pal-

veluntuottaja myös tehtävään käytettävästä, laskutuksen perustana olevasta ajasta.  

Sopimusta tehtäessä sovitaan, käytetäänkö palveluntuottajan vai asiakkaan välineitä ja ai-

neita.  

Kainuun sote ei tarjoa ikkunanpesua. 

 

(2) Kotihoito (kotipalvelu) (OB) (€/h) 

 

• 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%) 
 

Säännöllinen kotihoito, palvelutuotteen tiedot: 

Kotihoito on asiakkaan kotona tapahtuva palvelu, joka annetaan Kotihoito on asiakkaan ko-

tona tapahtuva palvelu, joka annetaan asiakkaan sairauden tai alentuneen toimintakyvyn 
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takia arkipäivän toiminnoista selviämiseksi. Kotihoidosta käytetään nimityksiä kotipalvelu ja 

kotityöpalvelu silloin, kun palveluun ei liity kotisairaanhoitoa. 

 

Asiakkaan kokonaan itse maksaessa palvelusta kotihoidon asiakas ja palveluntuottaja sopi-

vat kirjallisesti palvelun sisällöstä ja tehtävään käytettävästä ajasta.  

 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana kotihoito voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen ja se 

voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palveluntuotta-

jaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton sosiaali-

palvelu. 

 

Kainuun soten vanhuspalvelujen kotihoidon palvelusetelä voidaan käyttää samoihin tehtä-

viin, joita Kainuun soten kotihoito tarjoaa henkilöille, joiden toimintakyky päivittäisissä pe-

rustoiminnoissa on selvästi alentunut (liikkuminen, pukeutuminen/riisuuntuminen, puh-

taudesta huolehtiminen, wc-asiointi, sängystä/tuolista siirtyminen, ruokailu). Kotihoito ja 

kotihoidon palveluseteli kattavat sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon. 

 

Kainuun soten vanhuspalvelujen säännöllisen kotihoidon saamisen edellytys on, että asiak-

kaan palvelutarve on arvioitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täytty-

vät. Ks. vasemman palkin linkki Asiakasohjaus. 

 
 

Kotihoidon tilapäinen käynti, palvelukuvaus:  

 

Kotihoito on asiakkaan kotona tapahtuva palvelu, joka annetaan asiakkaan sairauden tai 

alentuneen toimintakyvyn takia arkipäivän toiminnoista selviämiseksi. Kotihoidosta käyte-

tään nimityksiä kotipalvelu ja kotityöpalvelu silloin, kun siihen ei liity kotisairaanhoitoa. 

 

Asiakkaan kokonaan itse maksaessa kotihoidon asiakas ja palveluntuottaja sopivat kirjalli-

sesti kotihoidon tilapäisen käynnin sisällöstä ja tehtävään käytettävästä ajasta. 

 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana kotihoito voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen ja se 

voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palveluntuotta-

jaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton sosiaali-

palvelu. 

 

Kainuun soten vanhuspalvelujen kotihoidon tilapäinen käynti on tarkoitettu tilanteisiin, 

joissa avuntarve on tilapäistä (korkeintaan kaksi viikkoa ja maksimissaan 2 h/vrk). Kotihoi-

don tilapäisen käynnin tarve voi syntyä esimerkiksi sairaalasta kotiutuksen tai omaishoita-

jan sairastumisen seurauksena. Kotihoidon tilapäiseen käyntiin ei tarvita tuloselvitystä. 

 

Kainuun soten kotihoidon tilapäisen käynnin saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelu-

tarve on arvioitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. va-

semman palkin linkki Asiakasohjaus. 
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(3) Kotisairaanhoito (OBA) (€/h) 

 

• Kotisairaanhoito säännöllinen (alv 0%) 

• Kotisairaanhoito säännöllinen (alv 24%) 

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

• 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%) 

 

Kotisairaanhoito, palvelutuotteen tiedot: 

 

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa. 

 

Asiakkaan kokonaan itse maksaessa kotisairaanhoidon sen sisällöstä ja tehtävään käytettä-

västä ajasta sopivat asiakas ja palveluntuottaja keskenään.  

 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana kotisairaanhoito voi oikeuttaa kotitalousvähennyk-

seen ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palve-

luntuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton 

sosiaalipalvelu. 

 

Kainuun soten vanhuspalvelujen kotisairaanhoito toteutetaan osana kotihoitoa. Kainuun 

soten kotisairaanhoidon saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on arvioitu Kai-

nuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin linkki 

Asiakasohjaus. 
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Lisätietoja:  

http://sote.kainuu.fi/kotona_asumista_tukevat_palvelut 

http://sote.kainuu.fi/alltypes.asp?menu_id=2314 

 

(4) Sijaishoito asiakkaan kotona (OCB) (€/h) 

• 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 
 

Sijaishoito asiakkaan kotona – lyhytaikainen, palvelutuotteen tiedot: 

Sijaishoito on asiakkaan kotona tapahtuva palvelu tilanteessa, jossa asiakas tarvitsee sai-

rauden tai alentuneen toimintakyvyn takia hoitajan arkipäivän toiminnoista selviämiseksi ja 

omainen tai läheinen tarvitsee tehtävään lyhytaikaisesti tilapäisen sijaisen.  
 

Asiakkaan maksaessa sijaishoidon kokonaan itse, sen sisällöstä ja tehtävään käytettävästä 

ajasta sopivat asiakas ja palveluntuottaja keskenään.  
 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana sijaishoito asiakkaan kotona voi oikeuttaa kotitalous-

vähennykseen ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakas-

ta ja palveluntuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvon-

lisäveroton sosiaalipalvelu. 
 

Kainuun soten vanhuspalvelut järjestää sijaishoitoa omaishoitajien lakisääteisen vapaan 

palvelusetelillä. Palvelun saamisen edellytys on, että hoidettavan palvelutarve on arvioitu 

Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät sekä että Kainuun sote on 

tehnyt omaishoitajan kanssa sopimuksen omaishoidosta. Ks. vasemman palkin linkki Asia-

kasohjaus. 
 

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan palveluseteleiden käytöstä sovitaan omaishoitosopi-

muksessa. Palveluseteliä voidaan käyttää maksettaessa yksityisen palveluntuottajan (yritys 

tai järjestö) asiakkaan kotiin tarjoamasta palvelusta.  
 

Omaishoidon sijaisjärjestelmä on toinen vaihtoehto järjestää omaishoitajan lakisääteinen 

vapaa siten, ettei hoidettavan tarvitse poistua kotoaan. Sijaishoitajan tulee olla omainen, 

läheinen tai muu tehtävään soveltuva henkilö, mutta ei yksityinen palveluntuottaja (yritys 

tai järjestö). Sijaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus korkeintaan vuodeksi ker-

rallaan.  
 

Lisätietoja:  

 

Ikääntyneet: http://sote.kainuu.fi/omaishoidontuki 
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Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja 

hoitopalkkiot vuonna 2014, Kainuun soten hallitus 18.12.2013 § 131: 

http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20131046-28.PDF 

 

(5) Omaishoitajien vertaistukitoiminta (PAI) 

• Omaishoitajien vertaistukitoiminta  
 

Omaishoitajien vertaistukitoiminta, palvelutuotteen tiedot: 

Omaishoitajien vertaistukitoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta, jo-

ta omaishoitajat antavat samassa tilanteessa oleville. Palvelut järjestää Kainuun Omaishoi-

tajat ja Läheiset ry yhteistyössä seurakunnan ja Kainuun soten kanssa.  

 

Yhdistyksen palveluita järjestetään OmaisOiva–toimintana. Vertaisryhmäpalveluiden saa-

minen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.  

Yhdistyksen palvelut ovat maksuttomia tai niistä peritään pieni oma-vastuuosuus. Yhdistyk-

sen jäsenmaksu 20 €/vuosi oikeuttaa koko palvelutarjontaan.  

 

Lisätietoja: kainuunomaiset@gmail.com ja http://www.omaishoitajat.fi 

 

(6) Lapsiperheiden kotipalvelu 

• Lapsiperheiden kotipalvelu, asiakasmaksu 5 tuntiin asti (€/h) 

• Lapsiperheiden kotipalvelu, asiakasmaksu 5 h tai yli (€/vrk) 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu, palvelutuotteen tiedot: 
 

Kainuun sote perhepalvelujen lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu tilapäisen lasten- 

tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville lähinnä alle kouluikäisten lasten perheille. Apu voi olla 

esim. lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua ja imurointia. 

Kainuun sotelta lapsiperheiden kotipalvelua pyydetään soittamalla Kainuun soten perhe-

palveluihin. Hakemus voidaan tehdä puhelimitse.  Päätös lähetetään kirjeitse.  

Kainuun sote voi myöntää lapsiperheiden kotipalvelua tilapäiseen tarpeeseen enintään 1 – 

2 kuukaudeksi (1 – 2 krt/ viikko, 2 – 4 h/käynti, tai kertaluonteisesti 1 – 3 pv, 8 h/kerta).  

Palvelun tarve voi liittyä raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon, äkilliseen elämänti-

lanteen muutokseen perheessä (perheenjäsenen sairastuminen, avio- tai avoero), tilapäi-

nen uupuminen tai väsymys, sairaus tai tapaturma ja toipuminen, lasten terapia- ja lääkäri-

käynnit tai vanhemman asiointi.  

Palvelua ei voida myöntää pelkkään siivoukseen, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos 

vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta, kotona tehtävän etätyön, opiskelun 
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tai harrastuksen vuoksi, vanhempien työssä käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen 

tai parisuhteen hoitoon. 

Lisätietoja ja yhteydenotto: http://sote.kainuu.fi/perhetyo 

 

(7) Tilapäinen lastenhoito asiakkaan kotona 

• Tilapäinen lastenhoito asiakkaan kotona (€/h) 

 

Tilapäinen lastenhoito asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Tilapäinen lastenhoito asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Pal-

velu sisältää lyhytaikaista ja tilapäistä lastenhoitoapua kotiin perheen tarpeiden mukaisesti. 

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään tilapäisen lastenhoitopalvelun sisällöstä ja 

tehtävään käytettävästä ajasta.  

Asiakkaan kokonaan itse maksamana tilapäinen lastenhoito voi oikeuttaa kotitalousvähen-

nykseen ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja 

palveluntuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäve-

roton sosiaalipalvelu. 

 

(8) Ateriapalvelu (HM) 

• Kotiin tuotava lämmin ateria sisältäen leivän ja juoman (€/kappale) 

• Kotiin tuotava lämmin ateria (ei sisällä leipää ja juomaa) (€/kappale) 

• Kotiin tuotava kylmä ateria (ei sisällä salaattia, leipää ja juomaa) (€/kappale) 

• Ruoanlaitto asiakkaan kotona (€/h) 
 

Kotiin tuotava lämmin ateria sisältäen leivän ja juoman, palvelutuotteen tiedot: 
 

Kotiin tuotava lämmin ateria on joko asiakkaan kokonaan itse maksama tai Kainuun soten 

sosiaalipalveluna myöntämä, jolloin asiakas maksaa vain osan kokonaiskustannuksista.  

Asiakkaan kokonaan itse maksamana palveluna kotiin tuotavan lämpimän aterian hintaan 

voidaan lisätä kilometrikorvaus yli 2,5 km yhdensuuntaisesta matkasta. Kainuun soten sosi-

aalipalveluna myöntämän ateriapalvelun hintaan ei lisätä kuljetuspalkkiota. 

Kainuun soten ateriapalvelu on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut joko 

tilapäisesti tai pysyvästi. Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa, eikä kykene järjestämään 

ruokailuaan muulla tavoin. 
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Kainuun soten ateriapalvelun saamisen edellytys on, että hoidettavan palvelutarve on arvi-

oitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin 

linkki Asiakasohjaus. 

 

Asiakas, jolle ateriapalvelu on myönnetty, voi tilata aterian oman tarpeensa mukaisesti niin 

monelle viikonpäivälle kuin haluaa. Ateriapalvelu huomioi erikoisruokavaliot. Ateriapalvelu 

sisältää lounaan, salaatin, leivän ja juoman sekä jälkiruoan. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voi käyttää kotiin tuotavien 

aterioiden hankintaan. 

 

Kotiin tuotava lämmin ateria (ei sisällä leipää ja juomaa), palvelutuotteen tiedot: 

Kotiin tuotava lämmin ateria on joko asiakkaan kokonaan itse maksama tai Kainuun soten 

sosiaalipalveluna myöntämä, jolloin asiakas maksaa vain osan kokonaiskustannuksista.  

Asiakkaan kokonaan itse maksamana palveluna kotiin tuotavan lämpimän aterian hintaan 

voidaan lisätä kilometrikorvaus yli 2,5 km yhdensuuntaisesta matkasta. Kainuun soten sosi-

aalipalveluna myöntämän ateriapalvelun hintaan ei lisätä kuljetuspalkkiota. 

Kainuun soten ateriapalvelu on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut joko 

tilapäisesti tai pysyvästi. Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa, eikä kykene järjestämään 

ruokailuaan muulla tavoin. 

Kainuun soten ateriapalvelun saamisen edellytys on, että hoidettavan palvelutarve on arvi-

oitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin 

linkki Asiakasohjaus. 

Asiakas, jolle ateriapalvelu on myönnetty, voi tilata aterian oman tarpeensa mukaisesti niin 

monelle viikonpäivälle kuin haluaa. Ateriapalvelu huomioi erikoisruokavaliot. Ateriapalvelu 

sisältää lounaan, salaatin ja jälkiruoan, mutta ei leipää ja juomaa. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voi käyttää kotiin tuotavien 

aterioiden hankintaan. 

 

Kotiin tuotava kylmä ateria (ei sisällä leipää ja juomaa), palvelutuotteen tiedot: 

Kotiin tuotava kylmä ateria on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Kainuun sote ei 

myönnä kotiin tuotavia kylmiä aterioita sosiaalipalveluna.  

Asiakas voi tilata aterian oman tarpeensa mukaisesti niin monelle viikonpäivälle kuin halu-

aa. Ateriat toimitetaan asiakkaan kotiin säilyvyyden takaamiseksi kylmänä ja asiakas läm-

mittää ateriat itse. 

Kotiin tuotavan kylmän aterian saatavuudessa voi olla rajoituksia, kuten että palvelua tarjo-

taan vain tietyn ajoreitin varrella ja vain tiettyinä viikonpäivinä. 
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Asiakas tekee tilauksen etukäteen ruokalistalla ilmoitetuista vaihtoehdoista. Ateriapalvelu 

sisältää lounaan ja jälkiruoan, mutta ei salaattia eikä leipää ja juomaa.  

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voi käyttää kotiin tuotavien 

aterioiden hankintaan. 

 

Ruoanlaitto asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Ruoan valmistus asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, jonka si-

sällöstä ja tehtävään käytettävästä ajasta asiakas ja palveluntuottaja sopivat. Palvelun sisäl-

tö voi olla esim. arkiruoan, juhlaruoan tai leivonnaisten valmistaminen asiakkaan kodissa. 

Asiakkaan kokonaan itse maksama ruoan valmistus asiakkaan kotona voi oikeuttaa kotita-

lousvähennykseen ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, 

asiakasta ja palveluntuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja 

Arvonlisäveroton sosiaalipalvelu. 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää ruoan valmistuk-

seen asiakkaan kotona. 

 

(9) Kotitalkkari  

• Talonmiehen palvelut (€/h) 

• Kiinteistönhuoltopalvelut (€/h) 

• Kodin kalusteiden kasauspalvelu (€/h) 
 

Talonmiehen palvelut, palvelutuotteen tiedot: 

Talonmiehen palvelut ovat asiakkaan kokonaan itse maksamia palveluja. Talonmiehen pal-

veluita on mm. nurmikon leikkaus, istutukset, nurmikon perustus, pensasaitojen leikkauk-

set, lehtien haravointi, halonteko ja –kantaminen, talonvahtipalvelut, lumityöt ja lumen 

pudotukset. 

Kainuun sote tarjoaa talonmiehen palveluja vain veteraaneille. 

Veteraanien tukipalveluseteliä voi käyttää talonmiehen palveluista ainoastaan nurmikon 

leikkaukseen, halontekoon ja -kantamiseen sekä tietyin rajauksin lumitöihin. Lisätietoja lin-

kistä Palvelusetelit. 
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Kiinteistönhuolto palvelut, palvelutuotteen tiedot: 

Kiinteistöhuoltopalvelut ovat asiakkaan kokonaan itse maksamia palveluja. Kiinteistönhuol-

topalveluita ovat mm. valaisimien vaihto, taulujen kiinnitykset, hanojen asennukset, wc-

istuinten asennukset ja korjaukset sekä muut pienet korjaukset ja huollot. 

Kainuun sote tarjoaa kiinteistönhuoltopalveluja vain veteraaneille. 

Veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää osaan kiinteistönhuollon perustason palve-

luista, kuten valaisimen vaihtoon tai pieniin kunnossapitokorjauksiin ja huoltoihin, mutta ei 

erityistehtäviin, kuten LVI-töihin. Lisätietoja linkistä Palvelusetelit. 

 

Kodin kalusteiden kasauspalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Kodin kalusteiden kasauspalvelu on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, jossa asia-

kas tilaa tarvitsemansa kasauspalvelun palveluntuottajalta. Kasauspalvelu voi sisältää esi-

merkiksi erilaisten huonekalujen, suihkukaappien tms. kasaamisen sekä tarvittaessa myös 

niiden hakupalvelun. Palvelu voi sisältää myös tarvittaessa tarpeettomien tavaroiden pois-

kuljetuksen. 

 

Palvelutarpeen perusteella palveluntuottaja tekee asiakkaalle tarjouksen. Asiakas ja palve-

luntuottaja sopivat palvelun sisällöstä sekä siihen käytettävästä, laskutuksen perusteena 

olevasta ajasta. 

 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

 

(10)  Asiointipalvelu (HS)  

• Asiointipalvelu (€/h tai €/käynti) 

• Kauppakassipalvelu (€/käynti) 
 

Asiointipalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Asiointipalvelussa avustaja tai palveluntuottaja hoitaa asiakkaan asioita kodin ulkopuolella 

siten, ettei asiakas ole mukana.  

 

Asiointipalvelu on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Asiointipalvelun sisällöstä ja 

tehtävään käytettävästä ajasta sopivat asiakas ja palveluntuottaja keskenään.  

 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana asiointipalvelu voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen 

ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palvelun-

tuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton so-

siaalipalvelu. 

 

Kainuun sote tarjoaa asiointipalvelua vain veteraaneille. 
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Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää asiointipalvelui-

hin. 

 

Kauppakassipalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Kauppakassipalvelu on asiakkaan kokonaan itse maksama asiointipalvelu, jossa asiakkaalle 

järjestetään tavaroiden kotiinkuljetus kaupasta. 

 

Kainuun sote ei tarjoa kauppakassipalvelua.  

 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voida käyttää kauppakassipal-

veluun. 

 

(11)  Kuljetuspalvelu (HRA) 

• Palvelubussi, normaalihinta (€/matka) 

• Palvelubussi sosiaalipalveluna, asiakkaan omavastuu (€/matka) 

• Taksi sosiaalipalveluna, asiakkaan omavastuu (€/matka) 
 

Palvelubussi, normaalihinta, palvelutuotteen tiedot 

Palvelubussi on osa julkista joukkoliikennettä, joten se on kaikkien asiakkaiden käytössä 

normaalin bussilipun hinnalla.  

Palvelubussi kiertää tietyt reitit, mutta voi asiakkaan niin tarvitessa poiketa kerrostalon pi-

haan tai kaupan tai toimiston ovelle. Palvelubussin aikataulu on järjestetty siten, että asiak-

kaalla on noin 2,5 tuntia aikaa asiointiin ennen paluumatkaa.  

 

Palvelubussi sosiaalipalveluna, asiakkaan omavastuu, palvelutuotteen tiedot 

Kainuun sote voi myöntää kuljetustukea palvelubussin käyttämistä varten.  

Kuljetustuki on sosiaalipalvelu, jossa järjestetään asiakkaan kuljetus palvelubussilla tai tak-

silla. Kuljetustukea voidaan myöntää yli 65-vuotiaalle vähävaraiselle asiakkaalle, jonka tuen 

tarve johtuu ikääntymiseen liittyvästä toimintakyvyn heikkenemisestä ja jolla on sairauksi-

en vuoksi vaikeuksia käyttää tavallisia joukkoliikennevälineitä.  

Kuljetustukea voidaan käyttää vain asiointimatkoihin kauppa-, pankki- ja apteekkimatkoihin 

hakijan kotikunnassa tai lähikunnassa, jos asiointi tapahtuu edullisemmin kuljetuskustan-

nuksin lähikunnassa. 

Palvelubussi kiertää tietyt reitit, mutta voi asiakkaan niin tarvitessa poiketa kerrostalon pi-

haan tai kaupan tai toimiston ovelle. Palvelubussin aikataulu on järjestetty siten, että asiak-

kaalla on noin 2,5 tuntia aikaa asiointiin ennen paluumatkaa.  

Lisätietoja: http://sote.kainuu.fi/kuljetuspalvelut 
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Kuljetustuen saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on arvioitu Kainuun soten 

toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin linkki Asiakasohjaus. 

 

Taksi sosiaalipalveluna, asiakkaan omavastuu, palvelutuotteen tiedot: 

Kainuun soten kuljetustukea voidaan myöntää taksin käyttämistä varten.  

 

Kuljetustuki on sosiaalipalvelu, jossa järjestetään asiakkaan kuljetus palvelubussilla tai tak-

silla. Kuljetustukea voidaan myöntää yli 65-vuotiaalle vähävaraiselle asiakkaalle, jonka tuen 

tarve johtuu ikääntymiseen liittyvästä toimintakyvyn heikkenemisestä ja jolla on sairauksi-

en vuoksi vaikeuksia käyttää tavallisia joukkoliikennevälineitä.  

Kuljetustukea voidaan käyttää vain asiointimatkoihin kauppa-, pankki- ja apteekkimatkoihin 

hakijan kotikunnassa tai lähikunnassa, jos asiointi tapahtuu edullisemmin kuljetuskustan-

nuksin lähikunnassa. 

Kuljetustuen saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on arvioitu Kainuun soten 

toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin linkki Asiakasohjaus. 

 

(12)  Saattajapalvelu (HJ)  

• Saattajapalvelu (€/h) 

• Ulkoilutuspalvelu (€/h) 
 

Saattajapalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Saattajapalvelu on palvelu, jossa asiakas saa avustajan mukaansa asioidessaan kodin ulko-

puolella. Saattajapalvelua voidaan tarjota esimerkiksi kuljetuspalvelun yhteydessä. 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana palveluna asiakas ja palveluntuottaja sopivat keske-

nään saattajapalvelun sisällöstä ja tehtävään käytettävästä ajasta.  

Asiakkaan kokonaan itse maksama saattajapalvelu voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen ja 

se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palveluntuot-

tajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton sosiaa-

lipalvelu. 

Kainuun soten vanhuspalvelut tarjoaa saattajapalvelua ainoastaan osana kotihoitoa. Kai-

nuun soten vanhuspalvelujen kotihoidon saamisen edellytys on, että hoidettavan palvelu-

tarve on arvioitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. va-

semman palkin linkki Asiakasohjaus. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää saattajapalve-

luun. 

 



 

 

42 

 

Ulkoilutuspalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Ulkoilutuspalvelu on sosiaalipalvelu, jossa tukihenkilö vie asiakkaan ulkoilemaan.  

Asiakkaan kokonaan itse maksamana palveluna asiakas ja palveluntuottaja sopivat keske-

nään ulkoilutuspalvelun sisällöstä ja tehtävään käytettävästä ajasta.  

Asiakkaan kokonaan itse maksamana saattajapalvelu voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen 

ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asiakasta ja palvelun-

tuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Arvonlisäveroton so-

siaalipalvelu.  

Ulkoilutuspalvelua voidaan järjestää myös vapaaehtoistyönä, jolloin se on asiakkaalle mak-

sutonta. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää ulkoilutuspalve-

luun. 

 

(13)  Turvapuhelin (HQ) 

• Turvapuhelimen laitevuokra (€/kk) 

• Asennusmaksu (€/kappale) 

• Turvapalvelukäynti (€/kappale) 
 

Turvapuhelin, palvelutuotteen tiedot: 

Turvapalvelussa asiakkaan kotiin asennetaan ns. turvapuhelin. Hätätilanteessa asiakas pai-

naa turvarannekkeessa olevaa hälytyspainiketta ja saa näin yhteyden turva-auttajaan ym-

päri vuorokauden. Tarvittaessa turva-auttaja tulee asiakkaan kotiin välittömästi.  

Kainuun soten turvapuhelinpalvelun saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on 

arvioitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman pal-

kin linkki Asiakasohjaus. 

 

(14)  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) 
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Pyykinpesu asiakkaan kotona palvelutuotteen tiedot: 

Pyykinpesu asiakkaan kotona on palvelu, jossa asiakkaan pyykit pestään ja käsitellään asi-

akkaan kotona. Palveluntuottaja ja asiakas sopivat, kuinka pyykit käsitellään. Palvelussa 

käytetään asiakkaan välineitä ja aineita. 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana palveluna asiakas ja palveluntuottaja sopivat keske-

nään palvelun sisällöstä ja tehtävään käytettävästä ajasta.  

 

Asiakkaan kokonaan itse maksamana pyykinpesu asiakkaan kotona voi oikeuttaa kotitalo-

usvähennykseen ja se voi olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, jos tietyt palvelua, asia-

kasta ja palveluntuottajaa koskevat ehdot täyttyvät. Katso linkit Kotitalousvähennys ja Ar-

vonlisäveroton sosiaalipalvelu. 

Kainuun soten vanhuspalvelut tarjoaa tätä palvelua ainoastaan osana kotihoitoa. Kainuun 

soten kotihoidon saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on arvioitu Kainuun 

soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin linkki Asia-

kasohjaus 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää pyykinpesuun 

asiakkaan kotona. 

Pyykinpesu kotoa haettava, palvelutuotteen tiedot: 

Pyykinpesu kotoa hakien on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, jossa asiakkaan 

pyykit noudetaan ja tuodaan kotiin. Palveluntuottaja ja asiakas sopivat etukäteen, kuinka 

pyykit käsitellään. 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voida käyttää tähän palveluun. 

 

(15)  Tekstiilien korjauspalvelu 

• Tekstiilien korjauspalvelu (€/h) 
 

Tekstiilien korjauspalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Tekstiilien korjauspalvelu on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, jossa asiakas tilaa 

tarvitsemansa korjauspalvelun palveluntuottajalta. Korjauspalvelutarpeen perusteella pal-

veluntuottaja tekee asiakkaalle tarjouksen. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun si-

sällöstä sekä siihen käytettävästä, laskutuksen perusteena olevasta ajasta. 

 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 
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Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voida käyttää tähän palveluun. 

 

(16)  Kotikuntoutus (mm. fysioterapia ja hieronta) 

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

• 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) 
 

Fysioterapia asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Fysioterapia on pääosin asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Asiakas voi saada fy-

sioterapiaan lääkärin lähetteen, jolloin palvelusta maksettava hinta on alempi. 

Fysioterapiaa antava työntekijä on fysioterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö. 

Fysioterapian tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ylläpitämällä ja parantamalla lii-

kunta- ja toimintakykyä esim. 

• voima- ja tasapainoharjoitteita 

• päivittäisten toimintojen harjoittelua 

• muistikuntoutusta 

• ulkoilua 

 

Rintamaveteraani voi hankkia fysioterapiapalvelua asiakkaan kotona (kotikuntoutus) Kai-

nuun soten tekemän kuntoutuspäätöksen mukana saamallaan palvelusetelillä. 

 

Hierontapalvelu asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Hierontapalvelu asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. 

Hierontaa antava työntekijä on hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Palvelussa 

voidaan tarjota esimerkiksi klassista hierontaa, lymfahierontaa ja intialaista päähierontaa. 

Palvelun hinnoittelu perustuu palveluntuottajan nettisivuilla tai Hyvinvoinnin palvelutarjot-

timen palveluntuottajakohtaisella esittelysivulla julkaistuun yksityiskohtaiseen hinnastoon. 

Rintamaveteraani voi hankkia hierontapalveluja asiakkaan kotona (kotikuntoutus) Kainuun 

soten tekemän kuntoutuspäätöksen mukana saamallaan palvelusetelillä. 
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Apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeen arviointi, palvelutuotteen tiedot 

Apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeen arviointipalvelussa arvioidaan asiakkaan 

mahdollisia apuväline- ja asunnon muutostyötarpeita kotona asumisen tukemiseksi. 

Kainuun soten vanhuspalvelujen apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeen arviointi ta-

pahtuu osana Kainuun soten toimesta tehtävää palvelutarpeen arviointia. Palvelun saami-

sen edellytys on, että palvelutarpeen arvioinnissa palvelun saamisen kriteerit täyttyvät Ks. 

vasemman palkin linkki Asiakasohjaus. 

 

(17)  Jalkahoito asiakkaan kotona (HBG) 

• Jalkahoito asiakkaan kotona (€/h) 
 

Jalkahoito asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Jalkahoito asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Jalkojen pe-

rushoito sisältää kylvetyksen, iho-ongelmien hoidon (kovettumat, känsät, syylät, hal-

keamat), kynsien leikkauksen, kynsinauhojen siistimisen ja hieronnan. 

Kainuun sote tarjoaa jalkahoitopalvelua vain rintamaveteraaneille. 

Rintamaveteraani voi hankkia jalkahoitoa (kotikuntoutus) Kainuun soten tekemän kuntou-

tuspäätöksen mukana saamallaan palvelusetelillä. 

 

(18)  Kylvetyspalvelu (HN) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kotona (€/h) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella (€/h) 

• Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella kotihoidon palvelusetelillä, asiak-
kaan omavastuuosuus (€/h) 

 

Kylvetyspalvelu asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Kylvetyspalvelu sisältää peseytymismahdollisuuden tai saunomisen järjestämisen asiakkaan 

omassa kodissa. 

Kainuun soten kylvetyspalvelun saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on arvi-

oitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin 

linkki Asiakasohjaus. 

Kainuun sotella asiakkaan kotona tapahtuva kylvetyspalvelu kuuluu kotihoitopalveluun. 

Kainuun sote voi myöntää asiakkaan kotona tapahtuvaan kylvetyspalveluun kotihoidon pal-

velusetelin.  
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Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä voidaan käyttää kylvetyspalve-

luun asiakkaan kotona. 

 

Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella, palvelutuotteen tiedot: 

Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella on pääsääntöisesti asiakkaan kokonaan itse 

maksama palvelu. 

Kylvetyspalvelu sisältää peseytymismahdollisuuden tai saunomisen järjestämisen asiakkaan 

kodin ulkopuolella, kuten hoivayksikössä tai kylpylässä.  

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voi käyttää tähän palveluun. 

 

Kylvetyspalvelu asiakkaan kodin ulkopuolella kotihoidon palvelusetelillä, asiakkaan oma-

vastuuosuus, palvelutuotteen tiedot: 

Kylvetyspalvelu sisältää peseytymismahdollisuuden tai saunomisen järjestämisen asiakkaan 

kodin ulkopuolella, kuten hoivayksikössä tai kylpylässä.  

Kainuun soten kylvetyspalvelun saamisen edellytys on, että asiakkaan palvelutarve on arvi-

oitu Kainuun soten toimesta ja palvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Ks. vasemman palkin 

linkki Asiakasohjaus. 

Kainuun soten vanhuspalvelut voi myöntää kylvetyspalveluun tarkoitetun palvelusetelin. Li-

sätietoja linkistä Palvelusetelit, kohdasta kotihoidon palveluseteli. 

Kainuun soten myöntämää veteraanien tukipalveluseteliä ei voi käyttää tähän palveluun. 

 

(19)  Henkistä vireyttä tukevat palvelut  

• Ihminen tavattavissa –mentorointi (€/h) 

• Seurapalvelu (€/h) 
 

Ihminen tavattavissa –mentorointi, palvelutuotteen tiedot: 

Ihminen tavattavissa –mentorointi on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, jossa ih-

missuhdetyöhön koulutettu henkilö antaa matalan kynnyksen keskustelutukea. Keskustelu-

tuki auttaa ylläpitämään henkistä vireyttä ja purkamaan mahdollista elämäntilanteeseen 

liittyvää henkistä kuormittavuutta, esim. yksinäisyyttä, haastavia tunnekokemuksia ja vuo-

rovaikutussuhteiden kipupisteitä. Luottamuksellisessa keskustelussa tähdätään voimaan-

tumisen kokemukseen ja jaksamiseen arjessa. 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 
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Kainuun soten myöntämää rintaveteraanien kuntoutuksen palveluseteliä ei voida käyttää 

tähän palveluun. 

 

Seurapalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Seurapalvelu on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Henkilö viettää aikaa asiakkaan 

kanssa erilaisen viriketoiminnan puitteissa. Palvelussa asiakkaan kanssa vietetään aikaan 

mm. ulkoillen, jutellen ja erilaisissa tilaisuuksissa käyden. 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

 

(20)  Ystäväpalvelu (PC)  

• Ystäväpalvelu (PC) 
 

Ystäväpalvelu, palvelutuotteen tiedot: 

Ystäväpalvelu on vapaaehtoispalvelu, jossa asiakkaalle järjestetään toimintaa tai mahdolli-

suus viettää aikaa. 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

 

(21)  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)  
 

 

Kampaamopalvelu asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Kampaamopalvelu asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Palve-

luntuottaja ja asiakas sopivat kampaamopalvelukäynnin sisällöstä. Palvelun hinnoittelu pe-

rustuu palveluntuottajan nettisivuilla tai Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottaja-
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kohtaisella esittelysivulla julkaistuun yksityiskohtaiseen hinnastoon. Palvelu tapahtuu asi-

akkaan kotona palveluntuottajan välineillä.  

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

Palvelua ei voi maksaa millään Kainuun soten myöntämällä palvelusetelillä. 

 

Parturipalvelu asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

 

Parturipalvelu asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. Palvelun-

tuottaja ja asiakas sopivat parturipalvelukäynnin sisällöstä. Palvelun hinnoittelu perustuu 

palveluntuottajan nettisivuilla tai Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottajakohtai-

sella esittelysivulla julkaistuun yksityiskohtaiseen hinnastoon. Palvelu tapahtuu asiakkaan 

kotona palveluntuottajan välineillä.  

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

Kampaamopalvelua asiakkaan kotona ei voi maksaa millään Kainuun soten myöntämällä 

palvelusetelillä. 

 

(22)  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)  

 
Kauneudenhoitopalvelu asiakkaan kotona palvelutuotteen tiedot: 

Kauneudenhoitopalvelu asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu. 

Palveluntuottajalla on kosmetologin koulutus. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat käynnin 

sisällöstä. Lisäksi voidaan sopia muista kauneudenhoidonpalveluista, jotka on mainittu pal-

veluntuottajan netissä tai Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottajakohtaisella esit-

telysivulla julkaistussa hinnastossa. 

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 
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Kauneudenhoitopalvelua asiakkaan kotona ei voi maksaa millään Kainuun soten myöntä-

mällä palvelusetelillä. 

 

(23)  Tietokonehuolto ja neuvonta 

• Tietokonehuolto ja neuvonta asiakkaan kotona (€/h) 

• Puhelinneuvonta (€/min) 
 

Tietokonehuolto ja neuvonta asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Tietokonehuolto ja neuvonta asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palve-

lu. Tietokoneen käytön tukipalvelut: mm. asennus, päivitys, perehdyttäminen ja tuki, pienet 

huollot ja korjaukset kuten kovalevyn vaihto sekä ohjeistus.  

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

Tietokonehuoltoa ja neuvontaa asiakkaan kotona ei voi maksaa millään Kainuun soten 

myöntämällä palvelusetelillä. 

 

Tietotekninen puhelinneuvonta, palvelutuotteen tiedot: 

Tietotekninen puhelinneuvonta on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, jossa palve-

luntuottaja tarjoaa puhelimitse asiakkaalle tietokoneenkäytön neuvontaa, opastusta ja oh-

jeistusta.  

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 

Tietoteknistä puhelinneuvontaa asiakkaan kotona ei voi maksaa millään Kainuun soten 

myöntämällä palvelusetelillä. 

(24)  Kotieläimen hoito asiakkaan kotona - tilapäinen 

• Kotieläimen hoito asiakkaan kotona – tilapäinen (€/h) 
 

Kotieläimen hoito asiakkaan kotona, palvelutuotteen tiedot: 

Kotieläimen hoito asiakkaan kotona on asiakkaan kokonaan itse maksama palvelu, joka si-

sältää kotieläimen ulkoiluttamista, ruokintaa ja pieniä toimenpiteitä, mm. kynsien leikkaus-

ta.  

Kainuun sote ei tarjoa tätä palvelua. 
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8.2 Laatutakuu Hyvinvoinnin palvelutarjottimen vasemman palkin yleisesittelyssä 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen vasen palkki on heinäkuun 2014 alkupuolella seuraavassa 

muodossa. 

               

Vasemman palkin yleisesittely laadusta ja valvonnasta valmistellaan elokuussa 2014 yhdessä 

Kainuun soten eri tulosalueiden kanssa.  

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen vasen palkki on joulukuussa 2014 seuraavassa muodossa. 
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8.3 Laatutakuu Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottajan esittelysivulla 

 

Kehittäjäasiakasryhmä käsitteli laatutakuu-asiaa helmikuun 2014 kokouksessaan. Työryhmä 

esitti, että Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle lisättäisiin sivupalkin otsikon ’Laatu ja valvon-

ta’ lisäksi otsikko ’Laatutakuu’ jokaisen palveluntuottajan tietoihin esimerkiksi yhteystieto-

jen alle. 

Palveluntuottaja voi esittelysivullaan käyttää hankkeen valmiiksi laatimia kiteytyksiä val-

vonnasta ja laadusta sekä tarvittaessa huomioida myös omat erikoisuutensa, kuten esim. 

mahdolliset laatusertifikaatit auditointeineen. 

Alla olevassa kuvassa on ote jo käytössä olevasta palveluntuottajan Oma toimipaikka -

lomakkeesta. Sen avulla palveluntuottaja antaa tietonsa palvelutarjottimelle. Lomakkeen 

Lisätiedot-kentän otsikko on suunniteltu muutettavaksi muotoon Laatutakuu ja valvonta. 

Tähän kenttään palveluntuottaja antaa laatuun ja valvontaan liittyvää tietoa.  

Laatutakuu ja valvonta –otsikon alle palveluntuottaja voi antaa myös tietoa, joka joudutaan 

syystä tai toisesta jättämään pois kaikilta vaadittavista laatuominaisuuspisteytyksistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomakkeen kenttä nimeltä Erityisosaaminen on siitä poikkeuksellinen kenttä, että palvelu-

tarjottimen Vapaa tekstihaku -toiminto etsii tietoa vain tästä kentästä. Tällä hetkellä vapaa 

tekstihaku ei ymmärrettävästä syystä toimi halutulla tavalla. 

Olemme suunnitelleet, että kentän otsikko muutetaan muotoon Tuottamamme palvelut. 

Palveluntuottajalle voidaan antaa suositus, että kohdassa noudatettaisiin rakennetta: ”Eri-

tyisosaamistamme on … Tuotamme seuraavia palveluita…”. Näin laatuun liittyvät asiat ovat 

selkeästi omassa kappaleessaan. 

Alla olevassa kuvassa on esitelty muutos, joka tehtiin kenttään Erityisosaaminen. Se muu-

tettiin muotoon Tuotetut palvelut ja erityisosaaminen. 
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Lisätietoja: 

Tiina Kärkkäinen Esko Pääskylä 

044 797 0687  044 797 4342 

tiina.karkkainen@kainuu.fi  esko.paaskyla@kainuu.fi 
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KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ 
   
JULKAISULUETTELO 
 
Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut 
Sarja B: selvitykset ja tutkimukset 
Sarja C: hallinnolliset asiakirjat 
Sarja D: monistesarja 

============================
======== 
Sarja A 
 
Sarja B 
B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuun osa-

hankkeen loppuraportti 
 
B:2 Tukeva 3 – juurruttamishanke 
 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvin-

voinnin tukeminen Pohjois-Suomessa  
Kainuun osahanke 

 Loppuraportti 1.10.2012–31.10.2013 
 
B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-

kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 
2011–2013 -loppuraportti 

 
Sarja C 
 
C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 

2014–2016 
 
C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -

kuntayhtymä 
 
 
 
 
Sarja D 
 
D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raportti  
 Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelu-

jen kehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä 
ja päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa 

 
D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista 

Kainuussa - Virta Kainuu -osahankkeen 
loppuraportti 

 
D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa ja 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja 
Kainuussa, Virta Kainuu –osahanke 

 
D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisen palve-

lusetelin hinnoittelusta – Aktiiviasiakas-
hankkeen selvityksiä 

 
 
 

 
D:5 Strengthening the Customer's Freedom of 

Choice - Aktiiviasiakashanke Alankomais-
sa ja Belgiassa syksyllä 2013 

 
D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti - 

Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, mitä 
palveluja tarvitsen 

 
D:7  Hyve - johtamisen kartta 
 Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin 

tavoitteisiin – hanke 1.3.2012–31.10.2014 
Kainuun osahanke 

 Loppuraportti 
 
D:8 Ikäihminen toimijana – hanke – Vanhus-

palvelulain toimeenpanoa Pohjois-
Suomessa 2013–2014 1.7.2013–
31.10.2014 Kainuun osahanke  

 Loppuraportti 
 
D:9 Terveempi Pohjois-Suomi 2 
 1.3.3012–31.10.2014 Kainuun osahanke 
 Loppuraportti 
 
D:10 Selvitys kotona asumista tukevien palvelu-

jen tuotteistamis- ja ryhmittelytavoista taus-
tainformaatioksi Hyvinvoinnin palvelutarjot-
timen kehittämistä varten 

 
D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuotekuva-

uksista taustainformaatioksi Hyvinvoinnin 
palvelutarjottimen kehittämistä varten 
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Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä 
PL 400 
87070 Kainuu 
Puh. vaihde 08 61 561 
S-posti kirjaamo@kainuu.fi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


