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TEHTÄVÄALUE: 1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

TEHTÄVÄYKSIKKÖ: 1.1. Luottamuselinhallinto 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

 Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä 

tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Hallinnon ja talouden tarkastuksen ja 

arvioinnin järjestää valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Yhteistoimintalain 

mukainen yhteistoimintaelin on valittu toimikaudelle 2017-2020.  

 

 Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee 

talouden ja toiminnan raamit ja tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

VAIKUTTAVUUS Tarkoituksenmukainen ja 

toimiva päätöksenteko ja 

tarkastus 

 

Kokoussuunnittelu 

Päätöksenteon  ja 

asiakirjahallinnon 

nopeus ja tehokkuus 

Ohjelman mukainen 

tarkastustoiminta 

 

Ky:n johtaja 

Jhtt yhteisö 

 

    

 KUSTANNUKSET:  

                   

 

 

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintakulut -57 -79 -87 -88 -89

Toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakate -57 -79 -87 -88 -89

Poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -57 -79 -87 -88 -89

as.luku 29 574 29 574 29 135 29 135

€/as -1,9 -2,7 -3 -3 -3

Nousu% 18,8 38,6 10 1 1

Kok. lkm. 24 24 22 24 24

€/kokous -2 375 -3 292 -3955 -3661 -3698

Tehtäväalueen kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä avohoidon, koti-ja sairaalapalveluiden sekä

erityispalveluiden tehtäväalueille.
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KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ: 

              

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintakulut -9 -5 -8 -8 -8
Henkilöstökulut,josta -8 -4 -5 -5 -5

  Palkat ja palkkiot -8 -4 -5 -5 -5

  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0
Palvelujen ostot -1 -3 -3 -3 -3

Toimintakate -9 -5 -8 -8 -8

Tilikauden tulos -9 -5 -8 -8 -8

 

Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintakulut -28 -12 -15 -15 -15

Henkilöstökulut,josta -3 -3 -3 -3 -3

  Palkat ja palkkiot -3 -3 -3 -3 -3

  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot -10 -9 -11 -11 -11
Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 0 0 0 0 0
Toimintakate -28 -12 -15 -15 -15

Tilikauden tulos -28 -12 -15 -15 -15

 

Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintakulut -28 -50 -32 -32 -33
Henkilöstökulut,josta -15 -11 -11 -11 -11

  Palkat ja palkkiot -15 -11 -11 -11 -11

  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot -3 -33 -14 -14 -14

Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 0 0 0

Avustukset 0 -1 0 0 0

Muut toimintakulut -10 -7 -7 -7 -7

Poistot 0 0 0 0 0
Toimintakate -28 -50 -32 -32 -33

Tilikauden tulos -28 -50 -32 -32 -33

Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintakulut -7 -12 -32 -32 -33

Henkilöstökulut,josta 0 0 0 0 0

  Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0

  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut hlösivukulut 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot -1 -2 -1 -1 -1

Aineet, tarv. ja tavarat 0 -2 -1 -1 -1

Avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintakulut -7 -8 -30 -30 -31

Toimintakate -7 -12 -32 -32 -33

Tilikauden tulos -7 -12 -32 -32 -33

1005 Tarkastustoiminta

1001 Valtuusto

1010 Hallitus

1015 Yhteistoimintamenettely
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

TULOSYKSIKKÖ: 1.2 Toimistopalvelut    

  Tulosvastuullinen esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Taloustoimisto toimii hajautettuna (pääterveysasema/Kokemäen terveysasema) 

huolehtien kuntayhtymän toimielimissä käsiteltävien asioiden suunnittelusta, 

valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. 

 

 Yksikkö huolehtii lisäksi kassanhallinnasta ja maksuvalmiudesta, laskenta-

ja suunnittelupalvelujen tuottamisesta, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, palkkojen 

valmistelusta ja maksatuksesta, kirjanpitopalveluista, osto- ja myyntireskontrasta, 

yleisistä hallinnollisista tehtävistä, henkilöstörekisterin ylläpidosta, erilaisista 

tilastointitehtävistä eri sektoreille, saatavien perinnästä, laskujen maksatuksesta, 

luottamuselinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten kirjaamisesta, arkistoinnista 

(lukuunottamatta potilasarkistoa) ja puhelunvälitystehtävistä. Lisäksi yksikkö antaa 

atk-tukipalveluja muille yksiköille.  

 

 Toimistopalvelujen yksikköön kuuluvat lisäksi osastonsihteerit, 

potilastietojärjestelmävastaava ja sovellusneuvoja. 

 

 Tukipalvelutehtävissä tehdään yhteistyötä kuntien työpajojen ja kuntoutumis- ja 

työllisyyspalvelujen kanssa. 

 

 Lisäksi yksikköön kuuluvat työllistämistuki sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta jakautuu kaikille kuntayhtymän tehtäväalueille. 

Kokonaisuudessaan sen avulla tuetaan uusien palvelumallien suunnittelua, 

toteuttamista, ohjaamista ja arviointia sekä toimintaympäristön kehittämistä. 

Kehittäminen kohdistuu kattavuuteen, voimavaroihin, toteutettavuuteen, 

toimivuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen.  

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

 

 Tukee muiden yksiköiden palveluja tuottamalla tarkoituksenmukaisia hallinnon 

ja talouden palveluja sekä koordinoimalla luottamuselinten apuna koko-

naistavoitteiden aikaansaamista.  
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YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: 
Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖISYYS Sisäisen asiakaspalvelun paran-

taminen (NPS-seuranta, asiakas-

tyytyväisyyskyselyt) 

asiakaspalaute, 

muistutukset, 

kantelut 

Ky johtaja, esimie-

het 

PALVELUIDEN SAA-

TAVUUS 

 

Asiakasta helpottavien asiointitapo-

jen kehittäminen, myyntilaskut 

sähköiseen muotoon 

Palveluiden saatavuus alueellisesti: 

kustannuslaskentaraportti vuosit-

tain 

toimistotarvike- ja 

postituskulut 

 

kustannuslaskenta 

Ky johtaja, henkilös-

töpäällikkö, laskenta-

sihteeri, hallintosih-

teeri 

 

TURVALLISUUS 

 

sisäiset/ulkoiset turvallisuuskoulu-

tukset koko henkilökunnalle, pois-

tumisharjoitukset 

koulutuksiin ja 

harjoituksiin osal-

listujien lkm 

työsuojelujaos-

to/työsuojelupäällikk

ö 

VAIKUTTAVUUS Kustannustehokkaiden talous ja 

toimistopalveluiden kehittäminen  

Hankintojen kilpailuttaminen  

Budjettiseuranta 

 

Henkilöstöpäällikkö 

ky johtaja  

 

LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

VETOVOIMAISEN 

TYÖNANTAJAKUVAN 

VAHVISTAMINEN 

Positiivinen viestintä, panostetaan 

henkilöstön hyvinvointiin, mm. 

tyky-setelit 

tyky-setelien 

käyttäjämäärä 

esimiehet, 

henkilöstöpäällikkö 

HENKILÖSTÖN HY-

VINVOINTI 

Työturvallisuuden 

kehittäminen/riskienhallinta 

 

 

 

 

Sairauslomien vähentäminen: 

työkyvyn ylläpito, varhainen tuki, 

korvaava työ, panostaminen 

ennaltaehkäisevään toimintaan, 

mm. työnohjaus 

 

Ammatillisen osaamisen ja 

täydennyskoulutustarpeiden 

kartoittaminen kehityskeskustelujen 

kautta 

 

Yhteisöllinen harrastustoiminta 

työpaikkaselvi-

tykset, Haipro-

turvallisuusilmoituk

set, työnohjausten 

lkm 

 

Korvaavan työn 

määrät, 

työnohjausten lkm, 

sairauslomapäivien 

lkm 

 

kehityskeskustelu-

jen lkm 

 

 

 

osallistujien lkm 

työterveyshuolto, 

työsuojelujaosto 

 

 

 

 

työterveyshuolto, 

työsuojelu, esimiehet 

 

 

 

 

 

esimiehet 

 

 

 

 

henkilöstökerho 

 

HENKILÖSTÖ:  TA 2020  

kuntayhtymän johtaja  1 

johtava ylilääkäri  1 

johtava hoitaja  1 

henkilöstöpäällikkö  1    

palvelusihteeri taloustoimisto  1 

toimistonhoitaja  1 

laskentasihteeri  1 

palkkasihteeri  1 

hallintosihteeri  1 

arkistosihteeri  1  
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palvelusihteeri  keskus                                              2 

osastonsihteeri  5 

sovellusneuvoja/tietosuojavastaava 1 

potilastietojärjestelmävastaava  1  

yht.   19  

 

KUSTANNUKSET: 

 

2021 Toimistopalvelut

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 172 161 106 106 107

Myyntituotot 80 81 62 62 63

Tuet ja avustukset 90 73 44 44 45

Muut toimintatuotot 2 7 0 0 0

Toimintakulut -1 570 -1 547 -1 626 -1 583 -1 599

Henkilöstökulut,josta -1 037 -1 038 -1 090 -1 053 -1 064

  Palkat ja palkkiot -834 -835 -879 -844 -852

  Henkilösivukulut,josta -203 -203 -211 -209 -211

    Eläkekulut -171 -173 -176 -175 -177

    Muut henkilösivukulut -32 -30 -35 -34 -34

Palvelujen ostot -461 -434 -455 -450 -455

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 -7 -8 -7 -7

Muut toimintakulut -67 -68 -73 -73 -74

Toimintakate -1 398 -1 386 -1 520 -1 477 -1 492

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 398 -1 386 -1 520 -1 477 -1 492
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

TULOSYKSIKKÖ: 1.3. Ravintohuolto 1 ja 2 

 Tulosvastuullinen esimies: vt. ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Ravintohuollon yksikkö 1 vastaa Harjavallan osaston potilaiden sekä 

pääterveysasemalla työskentelevän henkilökunnan ruokahuollosta. Yksikkö 2 

puolestaan tarjoaa ruokapalveluja pääterveysaseman välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevalle Harjavallan kaupungin vanhainkodille, kotipalveluasiakkaille ja 

päivätoiminta asiakkaille. 

  

 Kokemäen terveysaseman työpaikkaruokailu ostetaan kaupungilta. Nakkilan 

terveysasemien työpaikkaruokailut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.  

 

YKSIKÖIDEN TOIMINTA-AJATUS:  

 Tukee muiden yksiköiden toimintaa tarjoamalla terveellisiä, monipuolisia ja 

korkeatasoisia ateriapalveluja potilaille,  henkilökunnalle ja  sopimusperus-

teisesti muillekin organisaatioille. Ravintohuolto pyrkii toiminnallaan 

edesauttamaan ravitsemuksellisesti oikeita ruokatottumuksia.  

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

 
Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖISYYS Asiakaskyselyt 

 

Palvelun parantaminen ja 

yhteistyön tehostaminen 

Asiakaspalaute 

 

Yhteispalaverit 

kumppaneiden kans-

sa  

Esimiehet 

Kokit 

ravitsemintyön-

työntekijät 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS 

 

Suunnittelu ja ajantasainen 

reagointi 

Asiakaspalaute Esimiehet 

Kokit 

ravitsemintyön-

työntekijät 

TURVALLISUUS 

 

Paloturvallisuus koulutus 

Ensiapukurssit 

Täydennyskoulutus 

Perehdyttäminen 

Osallistujien lukumää-

rä 

Työsuojelu 

Työterveyshuolto 

Esimies 

VAIKUTTAVUUS Kustannusten hallinta 

ruokahuollossa 

Hyödynnetään 

hankinnoissa 

hankintarenkaita 

 

Budjettiseuranta 

Tuottoasteen seuranta 

Esimies 

 

 

      HENKILÖSTÖ: Ta 2020  

 Ruokapalveluesimies 1   

 Kokki  2  

 Ravitsemistyöntekijä 9 

   Yhteensä                    12  
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 98 123 162 162 164

Myyntituotot 98 123 162 162 164

Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

  

Toimintakulut -436 -424 -509 -540 -545

Henkilöstökulut,josta -263 -253 -324 -354 -358

  Palkat ja palkkiot -209 -204 -260 -286 -289

  Henkilösivukulut -54 -49 -64 -68 -69

    Eläkekulut -46 -42 -54 -57 -58

    Muut henkilösivukulut -8 -7 -10 -11 -11

Palvelujen ostot -36 -32 -43 -43 -44

Aineet, tarvikkeet ja tav. -118 -120 -123 -123 -124

Muut toimintakulut -19 -19 -19 -19 -20
  

Toimintakate -338 -301 -347 -378 -382

Suunnitelman muk.poistot -6 -6 -5 0 0

Tilikauden tulos -344 -307 -352 -378 -382

 

Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 420 512 520 520 525

Myyntituotot 420 512 520 520 525

Toimintakulut -398 -409 -433 -432 -437

Henkilöstökulut,josta -184 -200 -215 -215 -217

  Palkat ja palkkiot -148 -163 -173 -173 -175

  Henkilösivukulut -36 -37 -42 -42 -42

    Eläkekulut -30 -33 -35 -35 -35

    Muut henkilösivukulut -6 -4 -7 -7 -7

Palvelujen ostot -25 -21 -26 -26 -27

Aineet, tarvikkeet ja tav. -163 -162 -165 -165 -167

Muut toimintakulut -26 -26 -27 -26 -26

Toimintakate 22 103 87 88 89

Poistot ja arvonalent. -3 -3 -3 -3 -3

Tilikauden tulos 19 100 84 85 85

2001 Ravintohuolto 1

2002 Ravintohuolto 2
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

TULOSYKSIKKÖ: 1.4. Kiinteistöhuolto 

 Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö vastaa kuntayhtymän omistamien laitteiden ja välineistön sekä tilojen 

huollosta ja korjauksesta sekä pääterveysaseman kiinteistöhuollosta. Kokemäen, 

Nakkilan, Eurajoen ja Luvian terveysaseman kiinteistöhuollon sekä ulkoalueiden 

talonmiespalvelut sisältyvät tilojen vuokrasopimukseen. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:  

 Tavoitteena laitteiden, tilojen ja välineistön sekä rakennusten toimivuus sekä 

omien alueiden viihtyisyyden turvaaminen. Tavoitteena yhteisesti jäsenkuntien 

kanssa muodostaa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilakokonaisuus. 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT  

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖISYYS Toimiva sisäinen ja ulkoinen 

asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelun parantami-

nen ja kehittäminen 

Asiakaspalaute 

 

Esimies/ 

Ammattimiehet 

PALVELUIDEN SAATAVUUS Suunnittelu ja ajantasainen rea-

gointi 

Asiakaspalaute Esimies 
Ammattimiehet 

TURVALLISUUS 

 
Perehdyttäminen 

Työ- ja paloturvallisuus 

 

 

Täydennyskoulutukset 

Laiteturvallisuus 

 

Yleinen turvallisuus 

 

 

Perehdytykset 

Työpaikkaselvitykset 

Haibro-ilmoitukset 

Palotarkastukset 

Koulutukset 

Laitteiden määräaikais-

tarkastukset 

Vartioinnin tapahtu-

mailmoitukset 

Asiakaspalaute  

Esimies 

 

Ammattimiehet 

Työsuojelu 

Työterveyshuolto 

Turvapalvelut 

VAIKUTTAVUUS Kustannusten hallinta kiinteistö- 

ja laitehuolto-palveluissa, sekä 

vammaispalvelujen kautta 

tulevissa kotimuutostöissä. 

Kiinteistöjen ja laitteiden 

käyttöiän pidentäminen 

ennaltaehkäsevällä huollolla. 

Energiatalouden kehittäminen. 

Budjettiseuranta 

 

 

 

Huoltoseuranta 

 

 

Energiaa säästävien lait-

teiden, komponenttien ja 

loppu-tuotteiden huomi-

oiminen laite-, varaosa- ja 

tuote-hankinnoissa. 

Esimies 

Ammattimiehet 

 

HENKILÖSTÖ  Ta2020:   

Huoltomestari  1  

Ammattimies  1  

Oppisopimusopiskelija 1 
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Tuloslaskelma 1000 €    

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 1 16 23 23 23
Myyntituotot 0 4 2 2 2

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 1 12 21 21 21

Toimintakulut -547 -557 -564 -571 -577

Henkilöstökulut,josta -128 -128 -146 -154 -156

  Palkat ja palkkiot -103 -100 -118 -125 -126

  Henkilösivukulut -25 -28 -28 -29 -29
    Eläkekulut -21 -24 -23 -24 -24

    Muut henkilösivukulut -4 -4 -5 -5 -5

Palvelujen ostot -154 -200 -149 -149 -150

Aineet, tarv. ja tavarat -203 -168 -208 -208 -210

Muut toimintakulut -62 -61 -61 -60 -61

Toimintakate -546 -541 -541 -548 -553

Suunnitelman muk.poistot -181 -194 -208 -177 -179

Tilikauden tulos -727 -735 -749 -725 -732

Pääterveysaseman kiinteistöjen poistot kokonaisuudessaan   kirjataan ko.kustannuspaikalle.

2005 Kiinteistöhuolto
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

TULOSYKSIKKÖ: 1.5. Varastopalvelut 

 Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Kuntayhtymän keskusvarasto sijaitsee pääterveysasemalla. Lisäksi on varastoyksikkö 

Kokemäen terveysasemalla sekä käteisvarasto Nakkilan, Eurajoen ja Luvian 

toimipisteissä. Oman toiminnan lisäksi varastoista toimitetaan tavaraa myös 

vanhainkoteihin ja avopalvelulaitoksiin sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:  

 Yksikkö tuottaa materiaalipalveluja terveyskeskuksen eri toimiyksiköille sekä 

jäsenkuntien eri laitoksille tavoitteenaan mahdollisimman korkeatasoiset 

tuotteet ja edulliset hankinnat. 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖISYYS Toimiva sisäinen ja ulkoinen 

asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelun parantami-

nen ja kehitäminen 

Asiakaspalaute 

 

Esimies 

Varastonhoitaja 

PALVELUIDEN SAATAVUUS Suunnittelu ja ajantasainen rea-

gointi 

Asiakaspalaute Esimies 
Ammattimiehet 

TURVALLISUUS 

 
Materiaali ja laiteturvallisuus Turvallisuus-ilmoitukset Varastonhoitaja 

VAIKUTTAVUUS Kustannusten hallinta 

varastopalveluissa 

Kilpailuttaminen. 

Hyödynnetään hankinnoissa 

hankintarenkaita. 

Sonet-tietojärjestelmän 

kehittäminen ja päivittäminen 

Budjettiseuranta 

Kiertonopeuden seuranta 

Sonet-tietojärjestelmän 

käyttäjämäärän 

lisääntyminen 

asiakaskunnassa. 

Esimies 

Varastonhoitaja 

 

HENKILÖSTÖ  Ta 2020:   

Varastonhoitaja  1  
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 5 5 5 5 5

Myyntituotot 0 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 5 5 5 5 5

Toimintakulut -102 -98 -98 -101 -102

Henkilöstökulut,josta -42 -44 -44 -46 -46

  Palkat ja palkkiot -34 -36 -36 -37 -37

  Henkilösivukulut -8 -8 -8 -9 -9

    Eläkekulut -7 -7 -7 -8 -8

    Muut henkilösivukulut -1 -1 -1 -1 -1

Palvelujen ostot -18 -14 -14 -14 -14

Aineet, tarvikkeet ja -1 -1 -1 -1 -1

Muut toimintakulut -41 -39 -39 -39 -40

Toimintakate -97 -93 -93 -96 -97

Suunnitelman muk poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -97 -93 -93 -96 -97

Toinen varastonhoitajan vakanssi täyttämättä vuodesta 2014 lukien

2007 Varastotoiminta

  
 

TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja  Hanna-Leena Markki 

 

TULOSYKSIKKÖ: 1.6. Atk-palvelut 

 Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Kuntayhtymän kaikissa toimipisteissä käytetään Pegasos-

potilastietojärjestelmää. Suun terveydenhuollossa käytössä on Effica potilas-

toetojärjestelmä ja sosiaalipalveluissa käytetään Pro Consona asiakastietojär-

jestelmää. Yhteysnopeudet toimipisteiden välillä 100 Mb, paitsi Kokemäen 

terveysasemalle on 1Mb. Sekä toimipisteidenpisteiden välillä on 4G varmen-

nus. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

 Yksikkö tukee perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä luomalla 

edellytykset monipuoliseen tiedonhallintaan ja tiedonsiirtoon eri yksiköiden sekä 

hoidonporrastustasojen välillä.  

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖI-

SYYS 

Toimiva sisäinen ja ulkoinen 

asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelun parantaminen ja 

kehitäminen 

Asiakaskysely ja 

asiakaspalaute 

Käyttäjien koulut-

taminen 

it asiantuntija 

SAATAVUUS Suunnittelu ja ajantasainen rea-

gointi 

Sähköisen asioinnin vaiheittainen 

käyttöönotto erillisen arvioinnin 

mukaisesti huomioiden tuleva 

sote-uudistus 

Asiakaspalaute 

 

Sähköisten palvelun 

käyttöönoton onnis-

tuminen 

Yhteistyö yksiköi-

den kanssa sote 

ict:n käyttöönotossa 

ky johtaja 

it asiantuntija 

atk tukihenkilö 
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TURVALLISUUS Teknisen tietoturvan ylläpitämi-

nen 

Järjestelmäpäivi-

tykset 

 

it asiantuntija 

VAIKUTTAVUUS Yhteistyön tehostaminen ja 

kustannustehokas tarkoituk-

senmukainen tiedonhallinta ja 

tiedonsiirto 

Budjettiseuranta 

Lesing laiterekir-

terin seuranta 

it asiantuntija 

atk tukihenkilö 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT  

PALVELUKOKO-

NAISUUDET 

Digitalisaatio, ohjelmien kattava 

hyödyntäminen 

 

Tietohallinnon kehittämistä ja 

keskittämistä selvitetään osana 

sote-uudistusta: Mm.  

yhteistyön syventäminen 

Harjavallan kaupungin kanssa 

Yhteishankkeiden 

eteneminen, käytet-

tävyys-kyselyt   

Yhteisesti hoidetut 

kokonaisuudet 

it asiantuntija, ky 

johtaja 

 
 

HENKILÖSTÖ: TA 2020 

IT-asiantuntija  1 

Atk-tukihenkilö  1  

Oppisopimusopiskelija 1 

 
Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 113 128 58 58 59

Myyntituotot 113 128 58 58 59

Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -474 -470 -574 -620 -627

Henkilöstökulut,josta -108 -103 -113 -109 -110

  Palkat ja palkkiot -87 -82 -91 -88 -89

  Henkilösivukulut -21 -21 -22 -21 -21

    Eläkekulut -18 -18 -18 -18 -18

   Muut hlösivukust. -3 -3 -4 -3 -3

Palvelujen ostot -282 -295 -371 -421 -425

Aineet, tarvikkeet ja tav. -29 -14 -29 -29 -30

Muut toimintakulut -55 -58 -61 -61 -62

Toimintakate -361 -342 -516 -562 -568

Poistot -88 -58 -35 -29 -29

Tilikauden tulos -449 -400 -551 -591 -597

2031 Atk-palvelut
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

   

TULOSYKSIKKÖ: 1.7. Siivouspalvelut 

 Tulosvastuullinen esimies: siivoustyönohjaaja Tiina Saranen 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Tulosyksikkö käsittää laitoshuoltajien toiminnan jokaisessa toimipisteessä sekä 

terveysasemien välinehuollon. Eurajoen terveysaseman tilojen (yht. 740 m2) sii-

vous hoidetaan ostopalveluna. Luvian terveysaseman tilat siivotaan Eurajoen kun-

nan toimesta. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

 Yksikkö tukee muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista tarjoamalla 

tarkoituksenmukaisia ja tasokkaita siivous- ja välinehuollon palveluja. 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖI-

SYYS 

Sisäisen- ja ulkoisen asiakas-

palvelun parantaminen.  

Lajittelun seuranta ja opastus 

Asiakaspalaute ja asiakas-

kysely 

Jätehuollon toimivuus ja 

sisäisten asiakkaiden pa-

laute 

siivoustyönohjaaja 

laitos- ja väli-

nehuoltajat 

TURVALLISUUS Konekannan tarpeenmukainen 

päivitys 

Välinehuollon omavalvonta 

 

Täydennys- ja hygieniakoulutus 

Yhteistyö sairaalaosastolla 

Huoltoseuranta 

 

Välinehuollon omavalvon-

nan testit 

Osallistujamäärät 

Yhteispalaverit ja yhteistyö 

hygieniahoitajan kanssa 

 

siivoustyönohjaaja 

 

SAATAVUUS Ajantasainen reagointi tarpee-

seen 

Asiakaspalaute ja yhteistyö 

yksiköiden kanssa 

siivoustyönohjaaja 

 

VAIKUTTAVUUS Tarkoituksenmukainen ja oikein 

kohdennettu henkilöstöresurssi 

 

Kustannustehokas siivousainei-

den/välineiden hankinta 

Työjärjestelyt, sisäisten ja 

ulkoisten yhteistyömallien 

lisääminen 

Siivoustyön menetelmien ja 

välineiden jatkuva päivitys 

Kilpailutukset, hankinta-

renkaat 

Energiatehokkuuden ja 

aineiden/välineiden kulu-

tuksen  seuranta 

siivoustyönohjaaja 

 

 

HENKILÖSTÖ:        TA 2020   

  Harjavalta         Kokemäki                Nakkila   

Siivoustyönohjaaja                  1    

Laitoshuoltaja, avo-osasto     4 3 1              

Laitoshuoltaja, tk-sairaala   7 

Välinehuoltaja     2 1          
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 8 10 3 13 3

Myyntituotot 5 3 3 3 3

Muut toimintatuotot 3 7 0 10 0

Toimintakulut -773 -774 -750 -775 -783

Henkilöstökulut,josta -685 -690 -686 -715 -722

  Palkat ja palkkiot -551 -556 -554 -575 -581

  Henkilösivukulut -134 -134 -132 -140 -141

    Eläkekulut -112 -114 -110 -117 -118

    Muut henkilösivukulut -22 -20 -22 -23 -23

Palvelujen ostot -35 -19 -12 -11 -11

Aineet, tarv. ja tavarat -32 -37 -31 -31 -32

Muut toimintakulut -21 -28 -21 -18 -18

Toimintakate -765 -764 -747 -762 -780

Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -765 -764 -747 -762 -780

2006 Siivouspalvelut
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 TEHTÄVÄALUE: 2. AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 

 

  ALUEELLINEN AVOHUOLTO 

Käsittää lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminnan sekä hammashuollon. 

 

  KESKITETTY AVOHUOLTO 

Käsittää päivystyksen, työterveyshuollon, fysioterapiatoiminnan sekä perus-

erikoissairaanhoidon. Toiminnallisesti lääkärin vastaanottotoiminta sekä päivys-

tys toimivat yhtenä kokonaisuutena. 

 

TULOSYKSIKKÖ: 2.1. Lääkärinvastaanotto ja päivystys 

 Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: avoterveydenhuollon ylilääkä-

rit Hanna Wallin ja Samuel Palmu sekä osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela (lääkä-

reiden vastaanottotoiminta) ja osastonhoitaja Anne Lehtonen (asiantuntijahoitajat ) 

    

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, ja Nakkilan terveysasemien 

lääkäreiden vastaanottotoiminnan. Laboratoriopalvelut ja röntgenpalvelut ostetaan 

ostopalveluna Satadiagilta. Jokaisella terveysasemalla on virka-aikana lääkärin 

ajanvarausvastaanotto sekä ei-kiireellisille että kiireellisille potilaille ja valmiudet 

hoitaa myös välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita. Päivystystoiminta on järjestetty 

Harjavallan pääterveysasemalla tai alueen yhteispäivystyksessä Satakunnan kes-

kussairaalassa.  

  

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

 Väestön hyvän terveydentilan turvaaminen tarjoamalla riittävästi laadukkaita 

kiireellisyystarpeen mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja samalla 

huomioiden oikea hoidon porrastus ja hoidon jatkuvuus. 

  

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS Pitkäaikaissairautta sairasta-

villa on potilaan kanssa yh-

teistyössä laadittu kirjallinen 

terveys- ja hoitosuunnitelma  

Tehtyjen terveys- ja 

hoitosuunnitelmien 

määrä 

 

 

osastonhoita-

jat, avotervey-

denhuollon 

ylilääkäri, ter-

veyshyötytii-

min vastuu-

henkilöt 

SAATAVUUS Siirrytään tiimityömalliin ja 

vahvistetaan moniammatillis-

ta yhteistyötä 

 

Potilaat saavat yhteyshenki-

lön, johon ottavat yhteyttä  

 

Otetaan käyttöön vaihtoehtoi-

sia yhteydenotto- ja palvelu-

tapoja 

 

 

 

 

Hoitoon pääsyn seuranta 

Asiakastyytyväisyys 

 

Käyntiä korvaavat säh-

köiset asioinnit (ml. 

puhelut) 

osastonhoita-

jat, avotervey-

denhuollon 

ylilääkäri 
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TURVALLISUUS Lääkärit ja hoitajat suorittavat 

sovitut lääkehoidon koulutus-

kokonaisuudet 

 

Tiimeissä seurataan säännölli-

sesti potilasturvallisuuden 

kehitystä 

 

 

 

 

Toteutuneet koulutukset 

Palautteet ja vaaratapah-

tumailmoitukset 

osastonhoita-

jat, avotervey-

denhuollon 

ylilääkäri, tii-

mivastaavat 

VAIKUTTAVUUS Potilasohjauksessa hyödynne-

tään kirjallista materiaalia ja 

motivoivan haastattelun me-

netelmää 

 

Tiimeillä on lääketieteellinen 

tuki 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys 

Hoitotasapainoa kuvaa-

vat arvot 

osastonhoita-

jat, avotervey-

denhuollon 

ylilääkäri 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASI-

AKKAAN PALVELU-

TARVETTA VAS-

TAAVAT PALVELUT 

Sosiaali- ja terveyspalve-

lujen integraation valmis-

telu sosiaali- ja terveys-

toimen yhteistyönä 

Yhdenmukaiseksi sovi-

tut toimintatavat 

 

 

johtava ylilääkäri, 

johtava hoitaja, 

perusturvajohtajat 

 

 

HENKILÖSTÖ: TA 2020 

  Ha   Na Ko  

avoth. ylilääkäri 1 

apulaisylilääkäri 1  1  

tk-lääkäri   6   2 2 

lastenneurologian erik.lääk.   0,4  

osastonhoitaja  2    

sairaanhoitaja  5   2 3 

perus-/lähihoitaja 3                           1 2 

hygieniahoitaja     1 

verenpaine- ja INR-pkl sh     3,5 (vastaanottoa kaikissa toimipisteissä) 

hengityshoitaja     1 
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Tuloslaskelma 1000 €

Lääkärin vastaanotto 

yhteensä(sis. päivystyksen) Ta 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 6 938 6 094 7 506 7 232 7 304

Myyntituotot 6 314 5 513 6 839 6 565 6 631

Maksutuotot 608 564 650 650 657

Muut toimintatuotot 16 17 17 17 17

Toimintakulut -5 011 -5 078 -5 232 -4 956 -5 006

Henkilöstökulut,josta -2 620 -2 655 -2 838 -2 647 -2 673

  Palkat ja palkkiot -2 080 -2 138 -2 274 -2 134 -2 155

  Henkilösivukulut,josta -540 -517 -564 -513 -518

    Eläkekulut -457 -441 -475 -429 -433

    Muut henkilösivukulut -83 -76 -89 -84 -85

Palvelujen ostot -1 892 -1 898 -1 868 -1 798 -1 816

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -186 -224 -218 -218 -220

Muut toimintakulut -313 -301 -308 -293 -296

Toimintakate 1 927 1 016 2 274 2 276 2 299

Poistot ja arvonalentumiset -2 0 0 0 0

Tilikauden tulos 1 925 1 016 2 274 2 276 2 299
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TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 

 

  ALUEELLINEN AVOHUOLTO 

TULOSYKSIKKÖ: 2.2. Neuvolatoiminta 

 Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Minna Multisilta  

 

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikköön kuuluvat Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Kauvatsan sekä Luvian ja 

Nakkilan toimipisteiden äitiys- ja lastenneuvolat, opiskelu- ja kouluterveydenhuol-

to, perhesuunnittelu sekä aikuis- ja vanhusväestön terveysneuvonta.  

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheiden terveyden tukeminen ja edistä-

minen luomalla yhdessä yhteiskunnan muiden sektorien kanssa ihmisille ter-

veellisempi ympäristö ja paremmat edellytykset terveyden edistämiselle ja 

terveellisten valintojen tekemiselle ja antamalla yksilöille tietoa ja tukea pää-

tösten perustaksi. 

 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS 

SAATAVUUS 

TURVALLI-

SUUS 

VAIKUTTA-

VUUS 

Ehkäisevän päihdetyön kehittämi-

nen. Aktiivisen puheeksioton ja 

varhaisen puuttumisen mallien 

tehostaminen. Omin jaloin mene-

telmän käyttöönotto koulutervey-

denhuollossa. Valomerkkikeskus-

telujen pitäminen yhteistyössä 

sosiaalitoimen kanssa. 

 

Työttömien terveys- ja kuntoutus-

palveluiden kehittäminen. Ter-

veystarkastuksiin sisällytetään 

vahvemmin työkyvyn arviointi, 

kykymittarin käyttöönotto. Lisä-

tään moniammatillista yhteistyötä 

asiakkaan terveys-ja kuntoutus-

palveluiden kehittämisessä, tiimi-

toiminnan kehittäminen. 

 

Koulutukseen osallistu-

neet, käydyt valomerkki-

keskustelut ja käydyt 

omin jaloin keskustelut 

 

 

 

 

 

Tehdyt KYKY-mittarit, 

yhteisvastaanottojen mää-

rä, tehdyt jatko-

/hoitosuunnitelmat 

 

 

 

 

osastonhoitaja, 

avoterveyden-

huollon ylilääkäri, 

neuvolalääkärit 
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OSALLISUUS 

SAATAVUUS 

TURVALLI-

SUUS 

VAIKUTTA-

VUUS 

Perhekeskusmallinnus. Palvelui-

den vieminen lähemmäs asiakkai-

ta. Yhteistyön ja toimintamallien 

kehittämistä ja käyttöönottoa. Jal-

kaudutaan ja osallistutaan toimin-

nallisten vanhempainiltojen järjes-

tämiseen niin kouluissa kuin päi-

väkodeissa. Kuntien lapsi- ja per-

hepalveluiden kanssa järjestetään 

toimintaa alle kouluikäisten lasten 

vanhemmille. Terveydenhoitajat 

osallistuvat sovitun ikäryhmän 

osalta päiväkodin järjestämiin 

vasu-keskusteluihin sekä oppilas-

huollollisiin ryhmiin. 

 

Neuvolan imetyksen edistäminen 

Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymässä ohjeiden päi-

vitys ja muuttaminen vauvamyön-

teisyys (Baby Friendly Hospital 

Initiative) ohjelman mukaiseksi. 

Yhteistyötä tiivistetään erikoissai-

raahoidon kanssa, äitiysneuvolan 

sekä lastenneuvolan edustaja osal-

listuvat alueellisen vauvamyöntei-

syyden kehittämistyöryhmään. 

 

Varhaisen vuorovaikutuksen ja 

vanhemmuuden voimavarojen 

tukeminen neuvolassa. Lasten 

kuin aikuisten palveluissa selvite-

tään koko perheen tilannetta ja 

voimavaroja ja tuetaan heitä tar-

peiden mukaisesti yhteistyössä 

kuntien lapsi- ja perhepalveiden 

kanssa. 

Osallistutut ja järjestetyt 

tapahtumat ja tempaukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutukset, osallistumi-

set työryhmään, päivitetty 

imetysohjelma sekä vau-

vamyönteisyys ohjelma 

ksthky, sekä juurrutus-

suunnitelma. 

 

 

 

 

 

 

Vavu-keskustelujen sekä 

voimavarakartoitusten 

määrä, perhetyöntekijälle 

ohjauksen määrä, LP 

neuvotteluihin osallistu-

minen, LP keskustelut. 

Vauvamyönteisyys oh-

jelma ksthky. 

osastonhoitaja, 

avoterveyden-

huollon ylilääkäri, 

neuvolalääkärit 

 

 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASI-

AKKAAN PALVELU-

TARVETTA VAS-

TAAVAT PALVELUT 

 

Yhteistyö koulutoimen 

kanssa. 

 

Työttömien terveys- ja 

kuntoutuspalveluiden 

kokonaisuuden suunnitte-

luun osallistuminen. 

Palautteet yhteistyö-

kumppaneilta 

 

 

johtava ylilääkäri, 

johtava hoitaja, 

kuntien perustur-

vajohtajat ja si-

vistysjohtajat 
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HENKILÖSTÖ  TA 2020: 

  Ha     Na Ko  

 

tk-lääkäri 0,4 

osastonhoitaja 1 (puolet työpanoksesta terveyden edistämisen yhdyshenkilönä)      

  

terveydenhoitaja  6  5 7  

perushoitaja      1 

  

 

 

Tuloslaskelma:  

1 000 € Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 1 884 1 833 1 698 1 738 1 756

Myyntituotot 1 869 1 823 1 676 1 716 1 733

Maksutuotot 12 9 19 19 19

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 3 1 3 3 3

Toimintakulut -2 039 -2 063 -2 168 -2 174 -2 196

Henkilöstökulut,josta -792 -786 -897 -895 -904

  Palkat ja palkkiot -634 -618 -723 -720 -727

  Henkilösivukulut,josta -158 -168 -174 -175 -177

    Eläkekulut -133 -147 -146 -147 -148

    Muut henkilösivukulut -25 -21 -28 -28 -28

Palvelujen ostot -716 -732 -744 -744 -751

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -413 -434 -417 -417 -421

Muut toimintakulut -118 -111 -110 -118 -119

Toimintakate -155 -230 -470 -436 -440

Suunn.muk.poistot -1 -3 -3 -3 -3

Tilikauden tulos -156 -233 -473 -439 -443

3115 Neuvolatoiminta yhteensä
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TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE  

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

   

  ALUEELLINEN AVOHUOLTO 

TULOSYKSIKKÖ: 2.3. Suun terveydenhuolto 

 Tulosvastuullinen esimies: ylihammaslääkäri Eero Raittio 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Suun terveydenhuolto toimii tällä hetkellä Harjavallan pääterveysasemalla, Koke-

mäen ja Nakkilan sekä Eurajoen ja Luvian (Terveystalo) terveysasemilla.  

 

Hammashoitopalveluita annetaan koko väestölle resurssien mukaan. Särkypäivystys 

on kussakin toimipisteessä työpäivinä. Arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystystä 

järjestetään Satakunnan kuntien kanssa yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan 

päivystystiloissa ostopalveluna, samoin arkipäivien iltapäivystys. Yöaikainen päi-

vystys on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. 

 

                                            Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille sekä osittain maksutonta rintamaveteraaneil-

le. Oikomishoito sisältyy alle 18-vuotiaiden perushoitoon. Hoidossa käyneiltä ai-

kuisilta hyväksytyn periritään maksutaksan mukaiset maksut. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:  

 Suun terveydenhuolto tuottaa väestön tarpeisiin laadukkaita palveluita suun 

terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi taloudellisten- ja henkilöstöre-

surssien puitteissa.  

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS Hoitosuunnitelmaan sitout-

taminen 

 ylihammaslääkäri, 

osastonhoitaja 

SAATAVUUS Riittävän työvoiman tur-

vaaminen 

 

Työjaon kehittäminen 

Kiireetön hoitoonpääsy 

 

 

Käynnit ammattiryhmit-

täin 

ylihammaslääkäri, 

osastonhoitaja 

TURVALLISUUS Palautteiden käsittely 

 

Toimivat ja turvalliset hoi-

toyksköt ja -välineet 

Sisäisen koulutusmäärä 

 

Hoitotarvike ja kalusto-

hankinnat 

ylihammaslääkäri, 

osastonhoitaja 

VAIKUTTAVUUS Käypä hoito – suositusten 

käyttö 

 

Resurssien kohdentaminen 

eniten palveluja tarvitseviin 

 

Vaikuttavuuden huomioi-

minen hoitopäätöksissä 

Sisäisen koulutusmäärä 

 

 

Sisäisen koulutusmäärä, 

Käynnit ammattiryhmit-

täin 

 

Sisäisen koulutusmäärä 

 

ylihammaslääkäri, 

osastonhoitaja 
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Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT 

ASIAK-KAAN PAL-

VELUTAR-VETTA 

VASTAAVAT PAL-

VELUT 

 

Yhteistyö koulu- ja sosiaali-

toimen kanssa. 

 

Yhteistyö vanhain- ja palve-

lutalojen kanssa 

Palautteet yhteistyö-

kumppaneilta 

 

Käynnit hoitolaitoksissa, 

Palautteet yhteistyö-

kumppaneilta 

ylihammaslääkäri, 

osastonhoitaja 

kuntien perustur-

vajohtajat ja si-

vistysjohtajat 

 

 

 

 

Suun terveydenhuollon henkilöstö 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nakkila Harjavalta Kokemäki Muut Yht. 

Hammaslääkärit 2,8  3 3 0,2 ( hall.) 9 

Suuhygienistit 1 1 1,4  3,4 

Hammashoitajat 3 

 

5 

 

5  

 

13 

Muut 1 hammashoitaja (ajanvaraus ja terveydenedistämistyötä) 

0,6 osastonhoitaja 

Tuloslaskelma 1000 €

Ta 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 3 811 3 580 3 715 3 714 3 751

Myyntituotot 2 946 2 800 2 852 2 851 2 880

Maksutuotot 863 780 863 863 872

Muut toimintatuotot 2 0 0 0 0

Toimintakulut -3 015 -2 964 -3 137 -3 116 -3 147

Henkilöstökulut,josta -1 360 -1 412 -1 655 -1 622 -1 638

  Palkat ja palkkiot -1 091 -1 138 -1 338 -1 306 -1 319

  Henkilösivukulut,josta -269 -274 -317 -316 -319

    Eläkekulut -227 -236 -265 -265 -268

    Muut henkilösivukulut -42 -38 -52 -51 -52

Palvelujen ostot -1 365 -1 257 -1 170 -1 175 -1 187

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -166 -172 -176 -176 -178

Muut toimintakulut -124 -123 -136 -143 -144

Toimintakate 796 616 578 598 604

Poistot ja arvonalentumiset -8 -4 -2 -1 -1

Tilikauden tulos 788 612 576 597 603

3120 Suun terveydenhuolto yhteensä
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TEHTÄVÄALUE:              AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 

 

  KESKITETTY AVOHUOLTO 

TULOSYKSIKKÖ: 2.4. Työterveyshuolto 

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: työterveyslääkäri Timo Virk-

kunen ja osastonhoitaja Arja Peltonen 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Työterveyshuollon yksikön ammattihenkilöihin kuuluvat työterveyslääkärit ja työ-

terveyshoitajat. Asiantuntijana käytetään työfysioterapeuttia ja tarvittaessa työpsy-

kologia. Lisäksi yksikössä työskentelee perushoitaja ns. avustavissa tehtävissä. 

Työterveyshuollon vastaanottoja on kaikilla kuntayhtymän terveysasemilla sekä 

Puustellin työterveysasemalla.   Työterveyshuollon sairaanhoidollisille palveluille 

on annettu yhtiöittämisvelvoite 1.1.2019 alkaen. Liiketoiminnan myyntiä ulkopuo-

liselle toimijalle valmistellaan edelleen. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Toiminta-ajatuksena on toteuttaa voimassaolevaa työterveyshuoltolakia hyvän 

työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS Työterveyshuollon toiminta-

suunnitelmien päivittäminen 

Yksilöllisesti toteutettu työ-

kyvyn hallinta, seuranta ja 

varhainen tuki 

Päivitetyt toimintasuun-

nitelmat 

sairauspoissaolot ja työ-

kykyarviot 

vastaava työter-

veyslääkäri, 

osastonhoitaja 

SAATAVUUS Riittävän työterveyshuoltoon 

pätevöityneen lääkärityövoi-

man turvaaminen 

Toimintasuunnitelmissa 

sovittujen asioiden toteu-

tuminen aikataulussaan 

vastaava työter-

veyslääkäri, 

osastonhoitaja 

TURVALLISUUS Työterveyshuollon asiakastie-

tojärjestelmän päivittäminen 

Toimintaa tukeva tieto-

järjestelmä 

kuntayhtymän 

johtaja 

VAIKUTTAVUUS Hyvän työterveyshuoltokäy-

tännön toteutuminen 

Asiakastyytyväisyys 

Sairauspoissaolot ja työ-

kykyarviot 

vastaava työter-

veyslääkäri,  

osastonhoitaja 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT 

ASIAK-KAAN 

PALVELUTAR-

VETTA VASTAA-

VAT PALVELUT 

Tiivis yhteistyö jäsenkuntien 

ja asiakasyritysten kanssa 

Asiakastyytyväisyys 

Asiakkuuksien määrä 

Työterveyshuollon 

toiminnasta vas-

taavat esimiehet, 

kuntayhtymän 

johtaja, johtava 

ylilääkäri, johtava 

hoitaja 
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HENKILÖSTÖ: TA 2020 (3 kk) 

työterveyslääkäri 2  

osastonhoitaja  1   

työterveyshoitaja 5   

perushoitaja  1                                                              

työfysioterapeutti                   1   

 

 

 

Tuloslaskelma: 

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot 989 985 630 202 0

Myyntituotot 983 973 618 200 0
Maksutuotot 6 6 11 1 0
Tuet ja avustukset 0 6 1 1 0
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -953 -957 -600 -314 -100

Henkilöstökulut -411 -451 -518 -160 0

  Palkat ja palkkiot -327 -361 -417 -129 0
  Henkilösivukulut -84 -90 -101 -31 0

    Eläkekulut -71 -77 -85 -26 0
    Muut henkilösivukulut -13 -13 -16 -5 0
Palvelujen ostot -509 -471 -54 -144 -100
Aineet, tarv. ja tavarat -14 -13 -12 -3 0
Muut toimintakulut -19 -22 -16 -7 0

Toimintakate 36 28 30 -112 -100

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0
  Satunnaiset tuotot 0 0 0 200 0

Tilikauden tulos 36 28 30 88 -100

3105 Työterveyshuolto 1000 €
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TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 

 

  KESKITETTY AVOHUOLTO 

TULOSYKSIKKÖ: 2.5. Fysioterapia 

 Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Anne Lehtonen 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Fysioterapiayksikkö tuottaa fysioterapia-, apuvälinelainaamo- ja lääkinnällisen 

kuntoutuksen palveluita polikliinisesti, kotikäynteinä ja terveyskeskussairaalan 

osastoilla yksilö- ja ryhmähoitona. Lisäksi yksikkö tuottaa ennaltaehkäiseviä palve-

luja kaikenikäisille yksilö- ja ryhmätoimintana. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Yksikkö ohjaa asiakkaita itsehoitoon sekä tarjoaa fysioterapiapalveluja. Ylei-

senä tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja huolehtia siitä, että väestö py-

syy mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä. 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS Asiakaslähtöiset hoitosuunni-

telmat / tavoitteet 

Kirjatut tavoitteet osastonhoitaja, 

vastuuhoitaja 

SAATAVUUS Fysioterapeutin suoravastaan-

otto 

Käynnit suoravastaan-

otolla 

osastonhoitaja, 

vastuuhoitaja 

TURVALLISUUS Kaatumisen ennaltaehkäisy Toteutuneet kaatumisvaa-

ran arvioinnit 

osastonhoitaja, 

vastuuhoitaja 

VAIKUTTAVUUS Moniammatillinen yhteistyö 

vastaanotolla ja osastolla 

Toimintakykyarviot osastonhoitaja, 

vastuuhoitaja 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASI-

AKKAAN PALVELU-

TARVETTA VAS-

TAAVAT PALVELUT 

Sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen integraation valmistelu 

sosiaali- ja terveystoimen 

yhteistyönä 

Määritellyt tehtäväku-

vat ja vastuualueet 

johtava hoitaja, 

osastonhoitaja, 

vastuuhoitaja ja 

kuntien vanhus-

työn esimiehet 

 

 

HENKILÖSTÖ: Ta 2020 

  Ha   Ko   

 

Osastonhoitaja 1 

Fysioterapeutti 6 (2 tks:ssa, 1 suoravastaanotolla)  2   

Kuntohoitaja     1  
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Tuloslaskelma: 

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 355 455 419 447 451

Myyntituotot 306 409 371 399 403
Maksutuotot 47 45 47 47 47
Muut toimintatuotot 2 1 1 1 1

Toimintakulut -511 -562 -557 -580 -586

Henkilöstökulut,josta -370 -402 -408 -432 -436

  Palkat ja palkkiot -297 -322 -330 -345 -348
  Henkilösivukulut,josta -73 -80 -78 -87 -88

    Eläkekulut -61 -68 -65 -73 -74
    Muut henkilösivukulut -12 -12 -13 -14 -14
Palvelujen ostot -85 -91 -87 -87 -88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 -19 -7 -7 -7
Muut toimintakulut -50 -50 -55 -54 -55

Toimintakate -156 -107 -138 -133 -134

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -156 -107 -138 -133 -134

3230 Fysioterapia  1000€
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TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 

   

  KESKITETTY AVOHUOLTO 

TULOSYKSIKKÖ: 2.6. Peruserikoissairaanhoito 

 Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

 Toiminnasta vastaava: johtava ylilääkäri Mika Kallio 

 

YKSIKÖN KUVAUS: Peruserikoissairaanhoidon yksikkö koostuu seuraavien erikoisalojen asian-

tuntijatoiminnasta: 

a. Psykiatrian erikoislääkäritoiminta; osittain ostopalveluna 

b. Geriatrian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna 

c. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäritoiminta  

d. Neurologian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna 

e. Lastenneurologian erikoislääkäritoiminta 

f. Sisätautien erikoislääkäritoiminta  

Asiantuntijahoitajat toimivat moniammatillisessa yhteistyössä erikoislääkärien 

kanssa. Asiantuntijahoitajat on budjetoitu osittain peruserikoissairaanhoitoon, mutta 

myös lääkärivastaanottotoimintaan. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

 Yksikön tehtävänä on peruserikoissairaanhoidon  koordinointi sekä toteuttaminen 

kuntayhtymässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. 

  

 Psykiatrian erikoislääkärit toimivat osana psykiatristen sairaanhoitajien ja 

psykologien muodostaman psykiatrian tiimiä antaen erikoislääkärikonsultaatiota 

tiimille ja kuntayhtymän muille lääkäreille. Psykiatriat pitävät polikliinista 

vastaanottoa ja osin jalkautuvat kuntayhtymän alueen muihin yksiköihin siten, että 

polikliininen työ toteutuu mahdollisimman tehokkaasti ja potilasystävällisesti tukien 

mm. kuntayhtymän jäsenkuntien tuottamia palveluita. 

  

 Korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri työskentelee yhdessä audionomin kanssa 

ja kykenee vastaamaan alueen kuulokojetutkimusten tarpeeseen. 

  

 Neurologian erikoislääkäri konsultoi kuntayhtymän lääkäreitä ja pitää poliklinikkaa 

Harjavallan pääterveysasemalla.  

  

 Lastenneurologian erikoislääkäri pitää kuntayhtymän alueella matalan kynnyksen 

poliklinikkaa ja verkostoituu kuntayhtymän alueen muiden toimijoiden kuten 

sivistystoimien, kehitysvammapalveluiden,  koulu- ja opintopsykologien, neuvolan ja 

perheneuvoloiden kanssa.  

 

 Sisätautien tiimin tehtävänä on lisäksi valtimotautien ja diabeteksen ehkäisyn ja 

hoidon koordinointi sekä toteuttaminen kuntayhtymässä yhteistyössä muiden 

toimintayksiköiden, erikoissairaanhoidon ja ns. kolmannen sektorin kanssa. 

. 

Geriatrinen peruserikoissairaanhoito sisältää geriatrisen poliklinikkatoiminnan,  

muistihoitajatoiminnan sekä geriatrin toteuttamat kierrot Harjavallan osastolla ja 

konsultaatiotoiminnan kuntayhtymän ja kuntien vanhuspalveluiden eri yksiköihin. 

Geriatrinen peruserikoissairaanhoito on perusterveydenhuollossa ostopalveluna to-

teutettavaa polikliinista erikoislääkärin vastaanotto- tai konsultaatiotoimintaa, joka 

toteutetaan etäyhteyden avulla.  
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YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS Pitkäaikaissairautta sairasta-

villa on potilaan kanssa yh-

teistyössä laadittu kirjallinen 

terveys- ja hoitosuunnitelma  

Tehtyjen terveys- ja hoi-

tosuunnitelmien määrä 

 

 

osastonhoitajat, 

johtava ylilääkä-

ri, terveyshyöty-

tiimin vastuu-

henkilöt 

SAATAVUUS Siirrytään tiimityömalliin ja 

vahvistetaan moniammatillis-

ta yhteistyötä 

 

Potilaat saavat yhteyshenki-

lön, johon ottavat yhteyttä  

 

Otetaan käyttöön vaihtoehtoi-

sia yhteydenotto- ja palvelu-

tapoja 

 

 

 

 

 

Hoitoon pääsyn seuranta 

Asiakastyytyväisyys 

Käyntiä korvaavat säh-

köiset asioinnit (ml. pu-

helut) 

osastonhoitajat, 

johtava ylilääkä-

ri 

TURVALLISUUS Hoitajat suorittavat sovitut 

lääkehoidon koulutuskoko-

naisuudet 

 

Laitepassi on käytössä 

 

Tiimeissä seurataan säännölli-

sesti potilasturvallisuuden 

kehitystä 

 

 

 

 

 

Toteutuneet koulutukset 

Laitepassien kattavuus 

Palautteet ja vaaratapah-

tumailmoitukset 

osastonhoitajat, 

johtava ylilääkä-

ri, tiimivastaavat 

VAIKUTTAVUUS Potilasohjauksessa hyödynne-

tään kirjallista materiaalia ja 

motivoivan haastattelun me-

netelmää 

 

Tiimeillä on lääketieteellinen 

tuki 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys 

Hoitotasapainoa kuvaavat 

arvot 

osastonhoitajat, 

johtava ylilääkä-

ri 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASI-

AKKAAN PALVELU-

TARVETTA VAS-

TAAVAT PALVELUT 

Sosiaali- ja terveyspalve-

lujen integraation valmis-

telu sosiaali- ja terveys-

toimen yhteistyönä 

Yhdenmukaiseksi sovi-

tut toimintatavat 

 

johtava ylilääkäri, 

johtava hoitaja, 

perusturvajohtajat 
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HENKILÖSTÖ:   TA 2020 

    Ha Ko  Eu 

psykiatri    0,4 

psykiatrinen sairaanhoitaja   3 (vast.otto myös Kokemäellä)  

geriatrinen sairaanhoitaja   1    

muistihoitaja    2 (vast.otto kaikissa toimipisteissä)  0,2 

korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri  n. 1x/kk 

audionomi     1 

knk-lääkärin työpari, lääkärinvastaanotolta  n. 1x/kk  

neurologin työparisairaanhoitaja, lääkärinvastaanotolta  0,2  

sisätautien erikoislääkäri   0,3 

lastenneurologian erikoislääkäri  0,6  

diabeteshoitaja   2,6 (vast.otto Harjavallassa, Kokemäellä, ja Nakkilassa) 

haavahoitaja    1 (0,5 lääkärinvastaanotolla) 

jalkahoitaja    2 (vast.otto Harjavallassa, Kokemäellä ja Eurajoella)  

terveyden edistämisen yhdyshenkilö  0,5 

 

 

 

 

Tuloslaskelma:   

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021
Toimintatuotot,siitä 1 535 1 649 1 448 1 716 1 733

Myyntituotot 1 486 1 605 1 389 1 657 1 674
Maksutuotot 49 44 59 59 60
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 401 -1 635 -1 461 -1 616 -1 632

Henkilöstökulut,siitä -616 -676 -795 -934 -943

  Palkat ja palkkiot -475 -544 -624 -748 -755
  Henkilösivukulut,siitä -141 -132 -171 -186 -188

    Eläkekulut -122 -113 -147 -157 -159
    Muut henkilösivukulut -19 -19 -24 -29 -29
Palvelujen ostot -304 -404 -358 -373 -377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -454 -529 -282 -282 -285
Muut toimintakulut -27 -26 -26 -27 -27

Toimintakate 134 14 -13 100 101

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 134 14 -13 100 101

Vuoden 2015 kustannukset sisältävät aikaisemmista vuosista poiketen myös sisätautitiimin kustannukset.

3245 Erikoislääkäripalvelut
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TEHTÄVÄALUE: 3. TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTA-

VAT SAIRAANHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT  

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio   

  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa. 

 

TULOSYKSIKKÖ: 3.1. Terveyskeskussairaalatoiminta 

 Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri 

Terhi Holmström ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen 

    

YKSIKÖN KUVAUS: Terveyskeskussairaalaan kuuluvat Eurajoella Palvelukeskus Jokisimpukan tiloissa 

sijaitseva osasto (10 sairaansijaa) ja Harjavallan pääterveysasemalla sijaitseva osas-

to (tavoitteena 20 sairaansijaa). Hoitopäivien ostot Länsi-Suomen Diakonialaitok-

selta päätetään asiakaskohtaisesti. Siirtoviivemaksujen muodostumisen ehkäise-

miseksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä maakunnan muiden terveysasemien osasto-

jen kanssa.  

Terveyskeskussairaalatoiminnassa hoitojaksot ovat akuutteja ja lyhytaikaisia. Kes-

kimääräinen hoitoaika on 6-8 vrk. Potilaat ohjautuvat osastoille pääsääntöisesti eri-

koissairaanhoidosta tai terveyskeskuspäivystyksestä. Osastoilla hoidetaan eri eri-

koisalojen potilaita. Osastojen henkilöstömitoitus on 0,8. 

 

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Toiminta-ajatuksena on potilaiden tasokas sairaanhoito ja toimintakykyä yl-

läpitävä ja edistävä asiakaslähtöinen hoitotyö. Potilaiden turvallisen jatkohoi-

don suunnittelu on tärkeä osa hoitoa. Terveyskeskusairaalatoiminta tukee ko-

tisairaalatoimintaa sekä ammatillisesti että henkilöstöresursoinnin kautta. 

 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASOSALLISUUS 

 

YHTEISTYÖSSÄ poti-

laiden kanssa tehdyt hoi-

tosuunnitelmat 

Tehdyt hoitosuunnitelmat 

 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoita-

jat 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS 

Hyvä toiminnan suunnit-

telu  

Nopea reagointi tarpeisiin 

Siirtoviivemaksut 

Odotusaika jatkohoitoon 

Käyttöaste 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkä-

ri, osastonhoita-

jat ja kuntien 

vanhustyön joh-

tajat 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TURVALLINEN TYÖ 

 

Lääkityksen tuplatarkis-

tus 

Hyvät kirjauskäytännöt 

Tarkistuslistat 

Apuvälineiden hyvä kun-

to ja oikea käyttö 

Vaaratapahtumien rapor-

tointi 

Henkilöstön influenssaro-

kotuskattavuus 

Käsihuuhdekulutus 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoita-

jat 

VAIKUTTAVUUS 

 

Hyvin suunnitellut hoito-

jaksot ja kotiutukset 

Vastuuhoitajuus 

Toimintakykyarviot 

Toistuvien hoitojaksojen 

määrä 

Hoitojaksojen pituus 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoita-

jat 
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KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT 

HYVINVOINTIPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASIAK-

KAAN PALVELUTAR-

VETTA VASTAAVAT 

HOIVAPALVELUT  

 

Monipuolinen hoivapalvelu-

valikoima 

Riittävä lääkäriresurssi 

Panostaminen työntekijöiden 

koulutukseen ja motivaati-

oon 

Perhehoidossa asu-

vien lukumäärä 

Hoivapalveluasiak-

kaiden sairaalajaksot 

Koulutusmäärät 

Kuntien vanhustyön 

johtajat ja koti- ja 

laitoshoidon ylilää-

käri 

 

 

HENKILÖSTÖ   TA  2020:     

ylilääkäri   1(myös kotisairaalan vastuulääkäri) 

osastonlääkäri  1   

osastonhoitaja  1      

sairaanhoitaja  17   

perushoitaja  8    

fysioterapeutti  2 (fysioterapiasta)  

 

 

 

 

3.2. Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta 

 Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri 

Terhi Holmström ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen ja johtava hoitaja Jaana 

Oksa 

 

YKSIKÖN KUVAUS:  Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kotisairaanhoidon 

ja kotisairaalan (määräaikaisen tehostetun kotisairaanhoidon). Yksikön henkilöstö 

on koulutukseltaan sairaanhoitajia. Terveyskeskussairaalatoiminta ja geriatrinen 

peruserikoissairaanhoito ja muistihoitajatoiminta tukevat kotisairaanhoitoa ja koti-

sairaalatoimintaa. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään myös lääkärinvastaanoton ja 

päivystyksen, fysioterapian, sosiaalitoimen ja omaisten kanssa.  

  

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Kotisairaanhoito ja kotisairaala suorittavat asiakkaan kotona tai kotiin verrattavassa 

hoitopaikassa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottavat näytteitä, val-

vovat lääkitystä ja seuraavat asiakkaan vointia. Yksikkö turvaa yhteistyössä kuntien 

kotipalvelun ja terveyskeskussairaalan osastojen kanssa ympärivuorokautisesti an-

nettavan hoidon kotona oleville asiakkaille, jotka toimintakyvyn heikentymisen tai 

sairauden vuoksi tarvitsevat apua ja hoitoa. Tavoitteena on osastohoitojaksojen ly-

hentäminen tai välttäminen ja laitostumisen ehkäiseminen mahdollistamalla kotona 

asuminen. 

Päätöksen kotisairaalan potilaaksi ottamisesta tekee aina lääkäri. Kotisairaalan poti-

laalla on tarvittaessa mahdollisuus siirtyä osastohoitoon ilman päivystyskäyntiä.                                         
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YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASOSALLISUUS 

 

YHTEISTYÖSSÄ potilai-

den kanssa tehdyt hoito-

suunnitelmat 

Tehdyt hoitosuunni-

telmat 

 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoitajat 

PALVELUIDEN SAATAVUUS Hyvä toiminnan suunnittelu  

Nopea reagointi tarpeisiin 

Hoidetut potilaat 

Asiakastyytyväisyys 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri, 

osastonhoitajat 

POTILAS- JA ASIAKASTUR-

VALLINEN TYÖ 

 

Lääkityksen tuplatarkistus 

Hyvät kirjauskäytännöt 

Tarkistuslistat 

Apuvälineiden hyvä kunto 

ja oikea käyttö 

Vaaratapahtumien 

raportointi 

Henkilöstön influens-

sarokotus kattavuus 

Käsihuuhdekulutus 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoitajat 

VAIKUTTAVUUS 

 

Vastuuhoitajuus 

Moniammatillinen yhteis-

työ (TEKOJA-tiimin toi-

mintamallin laajentaminen) 

Toimintakykyarviot 

Osastohoitojaksot 

 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoitajat 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT 

HYVINVOINTIPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASIAK-

KAAN PALVELUTAR-

VETTA VASTAAVAT 

HOIVAPALVELUT  

 

Monipuolinen hoivapalvelu-

valikoima 

Riittävä lääkäriresurssi 

Panostaminen työntekijöiden 

koulutukseen ja motivaati-

oon 

TEKOJA-tiimin työtavan 

laajentaminen koskemaan 

kuntien koko kotihoitoa 

Kotiin annettavien palvelui-

den laadullinen kehittäminen 

Perhehoidossa asu-

vien lukumäärä 

Hoivapalveluasiak-

kaiden sairaalajaksot 

Koulutusmäärät 

Kotihoidon asiakkai-

den sairaalajaksot 

Kuntien vanhustyön 

johtajat ja koti- ja 

laitoshoidon ylilää-

käri 

 

 

HENKILÖSTÖ: TA 2020 

 Ha         Na Ko           TEKOJA-tiimi kotisairaala 

osastonhoitaja (proj.tt.) 1 

sairaanhoitaja 2              1  3                    1                 6 

lähihoitaja/kuntohoitaja                                   1 

fysioterapeutti              1 
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:

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 3 595 3 569 3 332 3 269 3 302

Myyntituotot 3 130 3 161 2 825 2 761 2 789

Maksutuotot 459 406 505 505 510

Muut toimintatuotot 6 2 2 3 3

Toimintakulut -2 551 -2 267 -2 349 -2 169 -2 191

Henkilöstökulut,josta -2 023 -1 791 -1 852 -1 731 -1 748

  Palkat ja palkkiot -1 625 -1 444 -1 493 -1 397 -1 411

  Henkilösivukulut,josta -398 -347 -359 -334 -337

    Eläkekulut -331 -296 -301 -279 -282

    Muut henkilösivukulut -67 -51 -58 -55 -56

Palvelujen ostot -176 -144 -141 -126 -127

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -281 -260 -281 -266 -269

Muut toimintakulut -71 -72 -75 -46 -46

Toimintakate 1 044 1 302 983 1 100 1 111

Poistot ja arvonalentumiset -12 0 0 0 0

Tilikauden tulos 1 032 1 302 983 1 100 1 111

Tuloslaskelma 1000 €

Ta 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 541 770 712 692 699

Myyntituotot 512 741 692 671 678

Maksutuotot 29 28 20 21 21

Muut toimintatuotot 0 1 0 0 0

Toimintakulut -200 -330 -335 -373 -377

Henkilöstökulut,josta -120 -245 -260 -294 -297

  Palkat ja palkkiot -95 -197 -211 -237 -239

  Henkilösivukulut,josta -25 -48 -49 -57 -58

    Eläkekulut -21 -41 -41 -48 -48

    Muut henkilösivukulut -4 -7 -8 -9 -9

Palvelujen ostot -19 -30 -22 -22 -22

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -60 -52 -53 -57 -58

Muut toimintakulut -1 -3 0 0 0

Toimintakate 341 0 377 319 322

Tilikauden tulos 341 440 377 319 322

4501 tk-sairaala 

4504 Kotisairaala
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 944 921 862 1 141 1 152

Myyntituotot 886 870 778 1 057 1 068

Maksutuotot 56 50 80 80 81

Muut toimintatuotot 2 1 4 4 4

Toimintakulut -1 065 -1 020 -1 150 -1 141 -1 153

Henkilöstökulut,josta -384 -342 -457 -454 -459

  Palkat ja palkkiot -296 -252 -355 -366 -370

  Henkilösivukulut,josta -88 -90 -102 -88 -89

    Eläkekulut -77 -81 -88 -74 -75

    Muut henkilösivukulut -11 -9 -14 -14 -14

Palvelujen ostot -414 -399 -408 -402 -406

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -215 -231 -230 -230 -232

Muut toimintakulut -52 -48 -55 -55 -56

Toimintakate -121 -99 -288 0 0

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0
Tilikauden tulos -121 -99 -288 0 0

3140 Kotisairaanhoito  1000 €
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TEHTÄVÄALUE: 4. ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE 

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset erityispalve-

lut), kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut) 

 

Erityispalvelujen tehtäväalue jakautuu psykososiaalisten erityispalvelujen ja sosiaa-

lipalvelujen yksiköihin. 

 

TULOSYKSIKKÖ: 4.1 Psykososiaaliset erityispalvelut: terveyskeskus- ja opiskeluhuollon psyko-

logit, perheneuvola, puheterapia ja kuntoutusohjaus 

 Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 

  

PALVELUN KUVAUS: Terveyskeskuspsykologien palveluissa toimii kolme terveyskeskuspsykologia ja 

johtava erikoispsykologi. Terveyskeskuspsykologeista kaksi hoitaa opiskeluhuollon 

psykologin tehtäviä. Perheneuvola tarjoaa kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja 

Eurajoen, Harjavallan ja Nakkilan asukkaille. Perheneuvolassa toimii kaksi psyko-

logia ja yksi sosiaalityöntekijä ja käytettävissä on konsultoiva lasten- ja nuoriso-

psykiatrian erikoislääkäri. Puheterapiapalvelussa toimii kolme puheterapeuttia. 

Kuntoutusohjauksen palvelussa toimivat kuntoutussuunnittelija ja kuntoutusohjaa-

ja. Palvelut toteutetaan pääosin pääterveysasemalla, mutta tarvittaessa tehdään 

esim. kotikäyntejä. 

 

TOIMINTA-AJATUS: Terveyskeskuspsykologien toiminta-ajatuksena on tukea aikuisten, lasten ja nuorten 

psyykkistä kehitystä. Nuorille ja aikuisille tarjotaan terapeuttista apua sekä neuvon-

taa psyykkisissä ongelmatilanteissa. Psykologit toteuttavat lasten kehitysarvioita. 

Psykologit ovat myös osa psykiatrista työryhmää. Opiskeluhuollon psykologit toi-

mivat psykologian asiantuntijoina perus- ja toisen asteen opiskeluhuollossa. Opis-

keluhuollon psykologit vaikuttavat yhteisölliseen hyvinvointiin ja tarjoavat yksilöl-

listä tukea osana opiskeluhuoltoa. 

  

Perheneuvolapalveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten sekä 

heidän perheidensä myönteistä kehitystä erityisesti erilaisissa muutos-, kriisi- ja 

ongelmatilanteissa. Toiminta-ajatusta toteutetaan tarjoamalla tukea lapsille, nuoril-

le, perheille ja pareille erilaisissa ongelmatilanteissa sekä antamalla konsultaatio-

apua muille ammattiryhmille. 

 

Puheterapeuttien toiminta-ajatuksena on etupäässä lasten puheen-, kielen, kommu-

nikaation ja vuorovaikutuksen häiriöiden ennaltaehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus 

mahdollisimman hyvän toiminta- ja kommunikaatiokyvyn saavuttamiseksi. Lisäksi 

arvioidaan äänihäiriöitä, nielemiseen ja syömiseen sekä suun motorisiin toiminta-

häiriöihin liittyviä vaikeuksia.  

 

Kuntoutussuunnittelija- ja ohjaaja ohjaavat asiakasta/potilasta ja hänen läheisiään 

kuntoutuksen palvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa. Kuntoutussuunnittelijan teh-

täviin kuuluu kuntoutuksen, sosiaaliturvan ja muun lainsäädännön sekä kuntoutus-

käytäntöjen laaja-alainen tuntemus. Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä ko-

din, hoitolaitoksen/sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työnteki-

jöiden ja viranomaisten välillä.  
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TULOSYKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: 

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TYYTYVÄISYYS JA 

OSALLISUUS 

 

Yhteistyössä potilaiden 

ja asiakkaiden kanssa 

tehdyt hoito- ja palvelu-

suunnitelmat  

 

Tutkitaan potilas- ja 

asiakastyytyväisyyttä 

 

Korkeatasoisen palvelun 

tuottaminen 

*Tehdyt hoito- ja palvelu-

suunnitelmat 

*Vastaanottojen ja koti-

käyntien määrät 

*NPS- ja muut asiakaspa-

lautteet 

*Valitusten määrät 

*Koulutuksiin osallistumi-

nen ja uuden tiedon hyö-

dyntäminen 

johtava erikois-

psykologi 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TURVALLINEN TYÖ 

 

Turvallisuuden ylläpito 

 

Hyvät kirjauskäytännöt 

 

Säännöllinen yhteydenpi-

to muiden toimijoiden 

kanssa 

 

*Hälytysjärjestelmien tes-

taus, turvallisuuskävelyt, 

turvallisuuskoulutukset 

*Vaaratapahtumien rapor-

tointi 

*Haipron käyttöönotto 

erityispalveluissa 

* Määräajat kirjaamisessa 

*Monialainen yhteistyö ja 

konsultointi 

 

johtava erikois-

psykologi 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS JA VAIKUTTAVUUS 

Hyvä toiminnan suunnit-

telu 

Hoidon tarpeen arviointi 

Nopea reagointi erityi-

sesti äkillisiin kriiseihin 

ja palvelutarpeisiin  

Hyvin suunnitellut ja 

selkeät hoito- ja palvelu-

ketjut 

Verkostotyöskentelyn 

hyödyntäminen 

Palveluiden monipuolis-

taminen 

Osallistutaan kuntoutus-

palveluiden kehittämiseen  

*Terveydenhuollon hoito-

takuu, opiskeluhuollon ja 

sosiaalihuollon määräajat 

*Odotusaika palveluun 

*Kriisikäyntien määrät 

*Asiakaspalautteet 

*Ryhmätoimintojen käyt-

töönotto 

*Etävastaanottojen pilo-

tointi 

*Vastataan monialaisten ja 

moniammatillisten yhteis-

työtahojen tarpeisiin ja tie-

dusteluihin kuntoutusmah-

dollisuuksista, konsultaati-

oiden määrät 

johtava erikois-

psykologi 
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KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 
 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT POTILAAN 

JA ASIAKKAAN PALVELU-

TARPEITA VASTAAVAT 

PALVELUT 

 

 

Riittävä ja ammattitaitoinen 

henkilöstö 

Panostaminen työntekijöiden 

koulutukseen ja motivaatioon 

Monipuoliset palvelut  

Palvelusetelin käyttöönotto  

Verkostomaisen perhekes-

kusmallin kehittäminen 

 

*Henkilöstömäärä 

*Henkilöstön osallis-

taminen toiminnan 

suunnitteluun ja kehit-

tämiseen 

*Koulutus- ja  

työnohjausmäärät 

*Kehityskeskustelu-

määrät 

*Asiakasmäärät 

*Palvelusetelin käyt-

töönotto lääkinnälli-

sessä kuntoutuksessa 

*Säännölliset yhteis-

työpalaverit  

*Systeemisen lasten-

suojelun tiimeihin 

osallistuminen 

*Verkostotyö ja työn-

jaosta sopiminen yh-

teistyökumppaneiden 

kesken 

johtava erikois-

psykologi 

 

HENKILÖSTÖ   TA 2020 

Johtava erikoispsykologi  1 

Terveyskeskuspsykologi  3 

Psykologi   2 

Sosiaalityöntekijä  1 

Puheterapeutti  3 

Kuntoutussuunnittelija  1 

Kuntoutusohjaaja  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloslaskelma 1000 €

Psykologipalvelut

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot 220 309 189 291 294

Myyntituotot 218 309 189 291 294

Muu myyntituotot 2 0

Toimintakulut -212 -241 -288 -295 -298

Henkilöstökulut,josta -203 -232 -274 -278 -281

  Palkat ja palkkiot -163 -186 -222 -223 -225

  Henkilösivukulut,josta -40 -46 -52 -55 -56

    Eläkekulut -34 -39 -43 -46 -46

    Muut henkilösivukulut -6 -7 -9 -9 -9

Palvelujen ostot -5 -4 -9 -10 -10

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 -3 -3 -5 -5

Muut toimintakulut -1 -2 -2 -2 -2

Toimintakate 8 68 -99 -4 -4

Tilikauden tulos 8 68 -99 -4 -4
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 197 111 191 110 111

Myyntituotot 197 111 191 110 111

Toimintakulut -218 -181 -192 -183 -185

Henkilöstökulut,josta -210 -161 -183 -174 -176

  Palkat ja palkkiot -171 -129 -146 -139 -140

  Henkilösivukulut,josta -39 -32 -37 -35 -35

    Eläkekulut -34 -27 -31 -29 -29

    Muut henkilösivukulut -5 -5 -6 -6 -6

Palvelujen ostot -4 -18 -6 -6 -6

Aineet, tarv. ja tavarat -4 -2 -3 -3 -3

Muut toimintakulut 0 0 0 0 0

Toimintakate -21 -70 -1 -73 -74

Suunn. muk. poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -21 -70 -1 -73 -74

5001 Perheneuvola

 
   

Tuloslaskelma 1000 €

1 000 € Ta 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 199 193 196 188 190

Myyntituotot 199 193 196 188 190

Muut toimintatulot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -144 -168 -199 -202 -204

Henkilöstökulut,josta -141 -162 -188 -191 -193

  Palkat ja palkkiot -112 -130 -151 -153 -155

  Henkilösivukulut,josta -29 -32 -37 -38 -38

    Eläkekulut -24 -27 -31 -32 -32

    Muut henkilösivukulut -5 -5 -6 -6 -6

Palvelujen ostot -2 -4 -9 -9 -9

Aineet, tarv. ja tavarat -1 -2 -2 -2 -2

Muut toimintakulut 0 0 0 0 0

Toimintakate 55 25 -3 -14 -14

Suunn.  mukaiset poistot 0

Tilikauden tulos 55 25 -3 -14 -14

5003 Puheterapia
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Tuloslaskelma 1000 €

5004 Kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja 

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot 134 147 133 225 227

Myyntituotot 134 147 133 225 227

Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -140 -182 -176 -182 -184

Henkilöstökulut,josta -77 -82 -91 -95 -96

  Palkat ja palkkiot -62 -65 -73 -76 -77

  Henkilösivukulut,josta -15 -17 -18 -19 -19

    Eläkekulut -13 -15 -15 -16 -16

    Muut henkilösivukulut -2 -2 -3 -3 -3

Palvelujen ostot -53 -91 -76 -77 -78

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 0 0 -1 -1

Muut toimintakulut -9 -9 -9 -9 -9

Toimintakate -6 -35 -43 43 43

Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -6 -35 -43 43 43

 
 

 

TULOSYKSIKKÖ: 4.2 Sosiaalipalvelut: vammaispalvelut, lastenvalvonta ja päihde- ja mielenter-

veyspalvelut 

  

Tulosvastuullinen esimies: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela (vammaispal-

velut, lastenvalvonta ja psykososiaaliset asumispalvelut) ja johtava ylilääkäri Mika 

Kallio (muut päihde- ja mielenterveyspalvelut) 

 

PALVELUN KUVAUS: Sosiaalipalveluissa työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, 

henkilökohtainen avustaja ja lastenvalvoja. Sosiaalipalvelut hoidetaan keskitetysti 

Harjavallassa, tarvittaessa tehdään kotikäyntejä, tavataan asiakkaita jäsenkuntien 

sosiaalitoimistoissa sekä osallistutaan verkostopalavereihin ja hoitoneuvotteluihin. 

 

TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelujen tavoitteena on järjestää asiakkaille kattavat ja laadukkaat pal-

velut vammaispalvelulain edellyttämällä tavalla. Vammaispalvelulain mukaan eri-

tyisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivä-

toiminta, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu. Määrärahasidonnaisia palvelu-

ja ja tukitoimia ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus ja päivittäisistä toi-

minnoista suoriutumisessa tarvittavat  

 

 Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämis-

tä koskevat asiat yhteistyössä neuvolan ja maistraatin kanssa. Lastenvalvoja ohjaa 

ja neuvottelee vanhempien kanssa lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja 

elatusta koskevissa asioissa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät sopi-

mukset ja valvoo näissä lapsen etua. Lastenvalvoja huolehtii myös oikeudelle an-

nettavien olosuhdeselvitysten teosta, tarvittaessa yhteistyössä peruskuntien sosiaali-

työntekijöiden kanssa. 

  

 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tehtävänä on huolehtia raittiustoimesta, päihde-

huollon avopalveluista, katkaisuhoidosta, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden oh-

jauksesta, tuesta ja kotiuttamisesta sekä asumispalveluista.  Sosiaalihuoltolain mu-

kaisia asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  A-

klinikkapalvelut järjestetään ostopalveluina ja katkaisuhoito järjestetään terveys-

keskussairaalassa ja ostopalveluina. 
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TULOSYKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: 

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoitetaa   Tavoite Keinot Keinot Tavoi             Mittari Mittari Mitt  Vastuuhenkilö 

OTILAS- JA ASIAKAS-

TYYTYVÄISYYS JA 

OSALLISUUS 

 

Yhteistyössä potilaiden ja 

asiakkaiden kanssa tehdyt 

hoito- ja palvelusuunnitel-

mat  

 

Tutkitaan potilas- ja asia-

kastyytyväisyyttä 

 

Korkeatasoisen palvelun 

tuottaminen 

*Tehdyt hoito- ja palve-

lusuunnitelmat 

*Vastaanottojen ja koti-

käyntien määrät 

* NPS- ja mut asiakas-

palautteet 

*Oikaisuvaatimusten, 

hallintovalitusten ja 

muiden valitus-

ten/kantelujen määrät 

*Koulutuksiin osallis-

tuminen ja uuden tiedon 

hyödyntäminen 

johtava sosiaali-

työntekijä 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TURVALLINEN TYÖ 

 

Omavalvontasuunnitelman 

laatiminen 

Hyvät kirjauskäytännöt 

Osallistava kirjaaminen 

Turvallisuuden ylläpito 

Säännöllinen yhteydenpito 

muiden toimijoiden kanssa 

 

 

* Määräajat kirjaami-

sessa 

*Vaaratapahtumien 

raportointi 

*Hälytysjärjestelmien 

testaus, turvallisuuskä-

velyt, turvallisuuskou-

lutukset 

*Monialainen yhteistyö 

ja konsultointi 

 

johtava sosiaali-

työntekijä 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS JA VAIKUTTA-

VUUS 

Hyvä toiminnan suunnittelu 

Palvelutarpeen arviointi 

Nopea reagointi erityisesti 

äkillisiin palvelutarpeisiin  

Hyvin suunnitellut ja selke-

ät palveluketjut 

Verkostotyöskentelyn hyö-

dyntäminen 

Palveluiden monipuolista-

minen 

 

 

*Sosiaalihuollon määrä-

ajat 

*Odotusaika palveluun 

*Asiakaspalautteet 

* Tuva-mittarin käyttö 

* Palvelusetelin käyt-

töönotto 

* Arviointijakson kehit-

täminen 

 

johtava sosiaali-

työntekijä 
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KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite M    Tavoite Keinot Mi    Keinot Mittari Mit Mittari Vastuuh M  Vastuuhenkilö 
LAADUKKAAT POTI-

LAAN JA ASIAKKAAN 

PALVELUTARPEITA 

VASTAAVAT PALVELUT 

 

 

Riittävä ja ammattitaitoi-

nen henkilöstö 

Panostaminen työntekijöi-

den koulutukseen ja moti-

vaatioon 

Monipuoliset palvelut  

Palvelusetelin käyttöönot-

to vammaispalvelun asu-

mispalveluissa 

Verkostomaisen perhekes-

kusmallin kehittäminen 

 

*Henkilöstömäärä 

*Koulutus- ja  

työnohjausmäärät 

*Kehityskeskustelu-

määrät 

*Henkilöstön osallista-

minen toiminnan suun-

nitteluun ja kehittämi-

seen 

*Asiakasmäärät 

*Päätösten, sopimusten 

ja olosuhdeselvitysten 

määrät  

*Sosiaalihuollon määrä-

ajat 

*Palvelusetelin käyttö-

määrät 

*Effector–

palvelusetelijärjestelmän 

käyttöönotto 

*Säännölliset yhteistyö-

palaverit 

*Verkostotyö ja työnja-

osta sopiminen yhteis-

työkumppaneiden kesken 

johtava sosiaali-

työntekijä  

 

 

HENKILÖSTÖ   TA 2020 

Johtava sosiaalityöntekijä  1 

Sosiaaliohjaaja  2 

Henkilökohtainen avustaja  1 

Lastenvalvoja  1 

Taloussihteeri  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 4 059 4 379 4 408 4 608 4 654

Myyntituotot 3 813 4 166 4 197 4 397 4 441

Maksutuotot 73 92 90 89 90

Muut toimintatuotot 173 121 121 122 123

Toimintakulut -3 876 -4 170 -4 190 -4 402 -4 446

Henkilöstökulut,josta -153 -188 -192 -189 -191

  Palkat ja palkkiot -122 -151 -155 -152 -154

  Henkilösivukulut,josta -31 -37 -37 -37 -38

    Eläkekulut -26 -31 -31 -31 -32

    Muut henkilösivukulut -5 -6 -6 -6 -6

Palvelujen ostot -2 151 -2 344 -2 359 -2 453 -2 478

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 -1 -1 -1 -1

Avustukset -1 553 -1 642 -1 622 -1 742 -1 759

Muut toimintakulut -17 5 -16 -16 -16

Toimintakate 183 209 218 207 209

Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 183 209 218 207 209

5009 Vammaispalvelut
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Tuloslaskelma 1000 €

Ta 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 120 107 150 149 150

Myyntituotot 120 107 150 149 150

Toimintakulut -115 -102 -104 -106 -107

Henkilöstökulut,josta -101 -89 -86 -89 -90

  Palkat ja palkkiot -82 -73 -69 -71 -72

  Henkilösivukulut,josta -19 -16 -17 -18 -18

    Eläkekulut -16 -14 -14 -15 -15

    Muut henkilösivukulut -3 -2 -3 -3 -3

Palvelujen ostot -5 -4 -8 -7 -7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 -1 -1 -1

Muut toimintakulut -9 -9 -9 -9 -9

Toimintakate 5 5 46 43 43

Tilikauden tulos 5 5 46 43 43

5006 Lastenvalvoja

       
            

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintatuotot,josta 2 125 2 065 2 059 2 348 2 371

Myyntituotot 1 629 1 570 1 576 1 843 1 861

Maksutuotot 496 495 483 505 510

Toimintakulut -2 044 -1 978 -2 012 -2 303 -2 326

Henkilöstökulut,josta -45 -23 -27 -26 -26

  Palkat ja palkkiot -37 -18 -21 -21 -21

  Henkilösivukulut,josta -8 -5 -6 -5 -5

    Eläkekulut -7 -4 -5 -4 -4

    Muut henkilösivukulut -1 -1 -1 -1 -1

Palvelujen ostot -1 982 -1 941 -1 974 -2 266 -2 289

Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 0 0 0

Muut toimintakulut -17 -14 -11 -11 -11

Toimintakate 81 87 47 45 45

Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 81 87 47 45 45

5005 Päihde- ja mielenterv.palvelut
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5. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 

ALKUP. TA 

2019

TOT 6/2019 Ero%

27 239 592 14 155 613 0,5

2 841 900 1 364 634 -0,1

44 000 19 627 0,0

177 100 92 813 6,2

30 302 592 15 632 687 0,4

-13 474 875 -6 221 154 -4,4

-10 826 458 -4 999 270 -4,3

-2 648 417 -1 221 884 -5,1

-2 226 228 -1 038 857 -5,5

-422 189 -183 027 -3,3

-11 648 600 -6 291 616 6,5

-2 253 115 -1 366 816 -1,0

-1 621 700 -860 617 7,4

-1 216 010 -533 789 -5,4

-30 214 300 -15 273 993 0,6

88 292 358 694 -62,9

15 100 20 028 0,0

-1 000 -84 0,0

-13 200 -69 0,0

900 19 876 0,0

89 192 378 569 -62,3

-256 900 -135 235 -14,6

-256 900 -135 235 -14,6

0 0

0 0

-167 708 243 335 -108,5

-167 708 243 335 -108,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT 27 196 154 27 368 235

TP 2018 KS 2020

MAKSUTUOTOT 2 542 884 2 838 600

TUET JA AVUSTUKSET 84 355 44 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 200 701 188 100

TOIMINTATUOTOT 30 024 094 30 438 935

HENKILÖSTÖKULUT -12 404 993 -12 876 691

PALKAT JA PALKKIOT -9 944 797 -10 364 659

TOIMINTAKULUT

ELÄKEKULUT -2 110 786 -2 103 608

HENKILÖSIVUKULUT -2 460 196 -2 512 032

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -349 410 -408 424

PALVELUJEN OSTOT -12 066 586 -12 407 075

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 476 319 -2 230 300

AVUSTUKSET -1 642 252 -1 742 100

MUUT TOIMINTAKULUT -1 177 793 -1 150 030

TOIMINTAKATE 256 152 32 739

TOIMINTAKULUT -29 767 942 -30 406 196

MUUT RAHOITUSTUOTOT 26 988 15 100

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOKULUT -999 -1 000

MUUT RAHOITUSKULUT -10 666 -13 200

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 15 322 900

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

VUOSIKATE 271 474 33 639

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -271 474 -219 300

SATUNNAISET ERÄT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -271 474 -219 300

SATUNNAISET ERÄT 0 200 000

SATUNNAISET TUOTOT 0 200 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 14 339

TILIKAUDEN TULOS 0 14 339
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TEHTÄVÄALUE: 6. INVESTOINNIT 

  Tulosalueen esimies:  Yhtymähallitus 

 

TULOSYKSIKKÖ: KIINTEÄ, IRTAIN JA AINEETON OMAISUUS 

 

 Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

INVESTOINNIT: Kuntayhtymän investoinnit 2020 pääomahankintoja (yli 25.000 €). 

Aineeton käyttöomaisuus sisältää ohjelmistojen vuotuiset lisenssi- ja käyttöoikeus-

päivitykset.  

 

TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASLÄHTÖISYYS Vuosikorjaukset suunnitelman 

mukaisesti ja ict 

laitteistot/ohjelmistot  

toteutuneet 

hankkeet/  

lisenssi ja käyt-

töoikeuspäivi-

tykset 

Ky johtaja 

huollon mestari  

ict asiantuntija 

 

KUSTANNUKSET: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investointilista (yli 25.000 €:n hankinnat):

2017 2018 2019 2020 2021

Vuosikorjaukset 24 690 30 000 50 000 50 000 50 000

Sairaanhoidon laitteisto 0 30 000 0 0 0

Hammashuollon laitteisto 0 30 000 0 0 0

Muut inv.hankinnat 49 143 0 0 0 0

Piha-alueiden kunnotus *) 103 679 130 000 0 0 0

Paloilmoitusjärj. päivitys 45 239 60 000 0 0 0

Tk-sairaalan ikkunaremontti 0 0 0 0 0

Tk-kiinteistön saneeraus 0 0 100 000 150 000 100 000

Yhteensä 222 751 280 000 150 000 200 000 150 000

*) sisältää kiinteistön alitse menevän hulevesiviemärin uusimisen  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 000 € Tp 2017 TP 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toimintakulut -223 280 150 200 150

Toimintatuotot 0 0

Toimintakate -223 280 150 200 150

As.luku 29 704 29 574 29 574 29 135 29 135

€/asukas -8 9 5 7 5
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TEHTÄVÄALUE: 7. RAHOITUS 

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 

Tehtäväalue turvataa toiminnan rahoituksen mukaan lukien korjausinvestoinnit. 

Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää 

korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien 

maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset. 

 

Kuntayhtymän lainakanta 31.12.2019 on yhteensä 55.909,15 €.  

 

Lainojen lyhennykset ovat vuonna 2019  87.272,74 €. Korkomenot ovat n. 900 €. 

 

TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

SAATAVUUS Vuosikorjaukset sekä  

pääomahankinnat rahoitetaan 

sumu-poistoilla sekä leasing-

vuokrauksella (3step –

sopimus) 

 

vuosikorjausten 

määrä/poistot 

leasing vuok-

rauksen määrä 

Ky johtaja 

 

    

RAHOITUSLASKELMA

TP 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021

Toiminnan rahavirta:

  Vuosikate 1 350 858 271 474 89 192 33 639 -74 842

  Satunnaiset erät 200 000 0

  Tulor.korj.erät

Investointien rahavirta:

  Investointimenot -222 751 -279 507 -150 000 -200 000 -150 000

  Rah.os.inv.menoihin

  Pys.vastaavien luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta:

Rahoituksen rahavirta

  Antolainauksen muutokset

  Lainakannan muutokset

      Pitkäaikaisten lainojen lisäys

      Pitkäaik.lainojen vähennys -87 273 -87 273 -87 273 -87 273 -87 273

      Lyhytaikaisten lainojen muutokset -1 249 286 0 0

  Oman pääoman muutokset

  Vaikutus maksuvalmiuteen 1 504 710 101 199 -60 808 33 639 -224 842

Rahavarat 31.12. 1 313 214 1 414 413

Rahavarat 1.1 16 955 1 313 214

    
    

 

 



    Liite/käyttösuunnitelma 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tulosvastuulliset ja tilivelvolliset viranhaltijat  
sekä toiminnasta vastaavat esimiehet vuonna 2020 
  

Tehtäväalue 
(Tulosvastuu) 

Tulosyksikkö Tulosvastuu ja 
tilivelvolliset/ 
toiminnasta vastaava 
esimies 

Vastuuhenkilö Laskujen 
hyväksyntä 

Varahenkilö 

Luottamuselinhallinto 
(Kuntayhtymän johtaja) 

Luottamuselinhallinto Kuntayhtymän johtaja Markki Markki Koivusalo 

Hallinto- ja talous 
(Kuntayhtymän johtaja) 

Toimistopalvelut Kuntayhtymän johtaja 
Henkilöstöpäällikkö  

 
Koivusalo 

Markki Koivusalo 
Markki 

 Ravintohuolto Kuntayhtymän johtaja 
Ruokapalveluesimies  

 
Vainiomäki 

Markki 
 

Koivusalo 
Eskonniemi 

 Kiinteistöhuolto Kuntayhtymän johtaja 
Huoltomestari  

 
Puustelli  

Markki 
 

Koivusalo 
Skyttä 

 Varastopalvelut Kuntayhtymän johtaja 
Huoltomestari  

 
Puustelli/Ojala 

Markki 
 

Koivusalo 
Skyttä 

 ATK-palvelut Kuntayhtymän johtaja 
 

 
Paananen 

Markki Koivusalo 

 Työllistämistuki Kuntayhtymän johtaja  Markki Koivusalo 

 Siivouspalvelu Kuntayhtymän johtaja 
Siivoustyönohjaaja  

 
Saranen 

Markki  
 

Koivusalo 

 Tutkimus ja 
kehittämistoiminta 

Kuntayhtymän johtaja  Markki Koivusalo 

Avohuolto (Johtava 
ylilääkäri ja johtava 
hoitaja) 

Lääkärin vastaanotto ja 
päivystys 

Johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja 
 
Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja 
osastonhoitaja  

 
 
Wallin 
Tuomela 

Kallio, Oksa 
 

Wallin, Lehtonen 
Markki 
Palmu 
Karppinen 

 Neuvolatoiminta Johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja 
 
Osastonhoitaja 

 
 
Multisilta 

Kallio, Oksa 
 

Wallin, Lehtonen 
Markki 
Tarkkanen 

 Suun terveydenhuolto Johtava ylilääkäri ja 
Ylihammaslääkäri  

 
Raittio  

Kallio 
Raittio 

Markki 
Niemi 



    Liite/käyttösuunnitelma 

 Työterveyshuolto Johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja 
 
Työterveyslääkäri ja  
osastonhoitaja 

 
 
Virkkunen 
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I Yleinen osa  

 

Tämä sääntökirja on laadittu Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien 

Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan yhteistyönä (jäljempänä kunta). Sääntökirjan pohjana 

toimii Sitran Palvelusetelin sääntökirja-yleinen malli (2011).  

 

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun kunta järjestää vammaispalveluja asiakkailleen sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Sääntökirjassa kunta asettaa 

palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Palveluntuottajarekisteriin 

hyväksytyt palveluntuottajat velvoitetaan noudattamaan tämän sääntökirjan määräyksiä. Sääntökirja 

koostuu yleisestä osasta ja palvelusetelikohtaisista osioista. Mahdollisesti uudet käyttöönotettavat 

palvelusetelit lisätään tämän sääntökirjan setelikohtaisiin osioihin sen jälkeen, kun kunta on 

hyväksynyt kunkin uuden palvelusetelin sisällön ja käyttöönoton. Tämä sääntökirja on voimassa 

toistaiseksi.  

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintoviranomaiselle sekä sille 

kunnalle, jossa palveluja annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922a 3 § 4 ja 34 §). 

Kunnassa valvontaviranomaisena toimii lain mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai 

sen määräämä viranhaltija. Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit 

vastaavat asumispalveluiden viranomaisvalvonnasta omien kuntiensa alueella olevien yksiköiden 

osalta kuntakohtaisten käytäntöjen mukaisesti.  

 

Tämän sääntökirjan mukaisten palvelujen palvelusetelituottajarekisteriä ylläpitää Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon kuntayhtymä. Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä  
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1 MÄÄRITELMÄT  

 

Tässä sääntökirjassa 

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

kohdassa tarkoitettua asiakasta; 

2. palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

asiakkaalle myöntämää sitoumusta korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset 

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

lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan 

vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- 

ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista 

poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. 

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

Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

hankkimiseen. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkiyhteisöjen tuottamien palvelujen 

hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 

sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen 

sopimus; 

3. tasasuuruisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka rahallinen arvo on kaikille 

asiakkaille yhtä suuri riippumatta asiakkaan tuloista. Kunta määrittää palvelusetelin arvon. 

Palvelusetelistä annetun lain (569/2000) mukaan palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan 

kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan kustannukset, jotka aiheutuvat 

kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta omana toimintana tai hankkimisesta ostopalveluna 

sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Maksuttomiksi säädetyistä 

palveluista ei voida periä omavastuuosuuksia (Asiakasmaksulaki 734/1992, 4-5 §). 

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan 

palveluseteli on asiakkaalle maksuton. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan palvelutarpeen 

perusteella; 

4. tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan 

määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu 

tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a – 10 c §:ssä säädetyllä tavalla; 

5. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun 

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

maksettavasti;  

6. sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut 

hyväksymiskriteerit palveluntuottajille sekä siihen kuuluvia liitteitä. Kunta velvoittaa 

palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja 

sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään 

palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua 

tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Tämän 

sääntökirjan ulkopuoliset sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan; 

7. kunta tarkoittaa tässä sääntökirjassa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymää ja sen 

jäsenkuntia Eurajokea, Harjavaltaa, Kokemäkeä ja Nakkilaa;  
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8. palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää kyseiselle 

toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä 

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

palvelusetelituottajat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n 

mukaisesti;  

9. jatkuvat palvelut tarkoittavat asumisyksikössä tarjottavaa hoivaa ja hoitoa, joka on jatkuvaa ja 

pitkäaikaista (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, vaativa tehostettu 

palveluasuminen 1 ja 2 sekä yksilöllinen erityisen vaativa tehostettu palveluasuminen); 

10. ei-jatkuvat palvelut tarkoittavat palveluita (lyhytaikainen/tilapäinen ja tuettu asuminen ja työ- 

ja päivätoiminta), joita tuotetaan asiakkaille käyntityyppisesti joko kotiin tai palveluntuottajan 

tiloissa sekä asumisyksikössä tarjottavaan hoivaa ja hoitoa, joka ei ole pitkäaikaista. 

 

 

2 ASIAKKAAN ASEMA  

 

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

palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä 

vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä 

asiakasmaksu. Asiakkaalla on oikeus saada kunnalta ohjausta palvelusetelin käytössä.  Asiakkaan on 

tarvittaessa annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiakkaalle on 

annettava myös tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen 

suostumuksestaan riippumatta hankkia. Kunnalla on viranomaisena lain perusteella oikeus saada 

palveluiden järjestämiseksi tarpeelliset tiedot muilta viranomaisilta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus 

tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys. Asiakkaalla on oikeus 

kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin 

järjestämien palvelujen piiriin. 

 

Kunta tekee asiakkaalle päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Palvelusetelin saanut asiakas valitsee 

itsenäisesti palveluntuottajan ja solmii palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusetelipalvelun 

tuottamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät 

kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.  

 

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden on mahdollista saattaa 

yleisen tuomioistuimen tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Asiakkaan asemaan sovelletaan 

palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan 

asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

(812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon 

toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on myös 

mahdollisuus kantelun ja vahinkoilmoituksen tekemiseen. Asiakkaalla on oikeus saada 

sosiaaliasiamiehen palveluja. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot tulee olla asiakkaiden saatavilla. 

 

Reklamaatiotilanteessa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli 

palveluntuottajalle. Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain 

mukaan elinkeinonharjoittaja ei muun muassa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää 

sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä 

kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia 
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oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä 

maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus.  

 

2.1. Itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistaminen  

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja oikeutta päättää itseään 

koskevista asioista. Itsemääräämisoikeuden sisältönä on vammaisen asiakkaan oikeus osallistua 

hoitoaan ja huolenpitoaan koskevien palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vammaisen asiakkaan 

mielipiteet ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon hänen asioitaan suunniteltaessa ja hänellä tulee 

olla mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa. Vammaisella asiakkaalla tulee olla, kuten muillakin 

ihmisillä, oikeus tehdä valintoja. Asiakkaalla on oikeus tehdä myös huonoja valintoja ja ottaa riskejä 

sekä oppia virheistään. Henkilökunnan tehtävänä on mahdollistaa itsemääräämisoikeuden 

toteutuminen tarjoamalla asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea siinä. Tällöin voidaan puhua mm. 

tuetusta päätöksenteosta.  

 

Tuetun päätöksenteon tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja tukea asiakasta tekemään omaa elämäänsä 

koskevia päätöksiä ja valintoja. Tuettu päätöksenteko voi sisältää apua esimerkiksi vaikeiden asioiden 

ymmärrettäväksi tekemiseen, tietojen hankintaan, palvelujen hakemiseen, arkipäivän asioiden 

pohtimiseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja punnitsemiseen tai tehtävän valinnan tai ratkaisun etujen ja 

haittojen punnitsemiseen. Itsemääräämisoikeuden toteuttamisella on positiivinen yhteys ihmisen 

hyvinvointiin. Omista asioista päättäminen mm. lisää tunnetta oman elämän hallinnasta. 

 

Toimiva vuorovaikutus vahvistaa asiakkaan itsemääräämiskykyä ja osallisuutta omaan arkeen. 

Henkilökunnan tulee kommunikoida asiakkaan kanssa hänelle tutulla kommunikointitavalla, kuten 

esim. selkokieleltä, kuvia, tukiviittomia tai kommunikaattoria käyttäen. Henkilökunnan osaamisen este 

ei voi olla syy vuorovaikutuksen vähäisyyteen tai puutteeseen asiakkaan kanssa. Mikäli asiakkaalle on 

myönnetty puhevammaisen tulkkauspalvelua, tulee sitä käyttää hyödyksi asiakkaan omassa 

toimintaympäristössä, kuten asumisessa ja työ- ja päivätoiminnassa. Jokaiselle asiakkaalle tulee olla 

kehitysvammaisten asumispalveluissa laadittuna suunnitelma itsenäisen suoriutumisen ja 

itsemääräämisoikeuden tukemiseksi (IMO-suunnitelma). Suunnitelman avulla tulee näkyväksi, miten 

käytännön ohjaustyössä voidaan tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Lisäksi 

suunnitelman avulla voidaan ennaltaehkäistä haastavien tilanteiden ilmenemistä ja 

rajoitustoimenpiteiden käyttöä. 

 

2.2. Rajoittamistoimenpiteet 

Vammaispalvelulaissa tai laatusuosituksissa ei ole menettelytapaohjeita rajoitteiden tai eristämisen 

käytöstä, koska lähtökohta on, että asiakkaiden liikkumista rajoitetaan ja eristämistä käytetään vain 

äärimmäisissä pakkotilanteissa.  Kehitysvammaisten asiakkaiden, joiden asuminen ja/tai työ- ja 

päivätoiminta järjestetään erityishuoltona, kohdalla tulee noudattaa kehitysvammaisten 

erityishuoltolakia (20.5.2016/381). Tavoitteena on, ettei rajoitustoimenpiteitä tarvitsisi käyttää. 

Kehitysvammalain mukaisia rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain  

 järjestettäessä erityishuoltona tehostettua palveluasumista tai muuta ympärivuorokautista 

palveluasumista tai laitospalveluja, 
 joissain tapauksissa järjestettäessä päivä- tai työtoimintaa sosiaalihuollon toimintayksikössä. 

 
Muissa kuin edellä mainituissa kehitysvammaisille järjestettävissä palveluissa ei rajoitustoimenpiteitä saa 

käyttää. Toimintayksiköllä tulee olla ohjeistus suoja- ja rajoitustoimenpiteistä. Esimies vastaa yhdessä 
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vastuuohjaajan kanssa siitä, että päätökset rajoitustoimenpiteiden käytöstä ovat voimassa (tehty ja 

päivitetty) sekä asiantuntijoiden arviot on pyydetty ja huomioitu päätöksenteossa. 

Rajoitustoimenpiteen on oltava asiakkaan hoidon ja huolenpidon kannalta perusteltu, 

tarkoituksenmukainen ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

 
3 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET  

 

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä 

terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa 

laissa (603/1996) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 

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

 

Kunnalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän 

näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 

 

3.1. Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin  

Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. Yritys 

suostuu siihen, että kunta tarkistaa asian Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi. 

 

3.2. Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset  

Palveluntuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön 

edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä 

terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990), yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia (922/2011) 

tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996). Palvelua tuottavan yksikön 

kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön perustamisvaiheessa. Perustamisluvan 

myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Valvira. Luvan saanut palveluntuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien 

rekisteriin, jota AVI:t ylläpitävät yhdessä Valviran kanssa. Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät 

harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan 

ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa 

palveluntuottaja antaa ko. palveluja.  

  

3.3. Vähimmäispalvelutaso  

Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään 

vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palveluntuottajan on toteuttava asiakkaansa oikeuden 

laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä kunta hyväksyy 

palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan 

palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen.  

 

Palveluntuottajan toiminnan tulee perustua annettuihin laatusuosituksiin ja lakeihin koskien kutakin 

asiakasryhmää ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä sekä voimassa olevia palveluja koskevia suosituksia. 

Palveluntuottajalla tulee olla ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma ja palvelun tulee kaikilta 

osiltaan vastata omavalvontasuunnitelman sisältöä. Omavalvonnasta vastaava henkilö tulee olla 

nimettynä siten kuin laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää. Yksiköiden 

omavalvontasuunnitelma tarkistetaan sijaintikunnan toimesta vuosittain. 
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Palveluntuottaja sitoutuu perehtymään aina asiakkaan hoito- tai palvelusuunnitelmaan sekä 

palveluseteliin ja noudattaa niiden sisältöä. Mikäli hoito-ja palvelusuunnitelmaa ei ole mahdollista 

saada asiakkaalta, palveluntuottaja sitoutuu aina selvittämään asiakkaan hoitoa koskevat tiedot muulla 

tavoin joko asiakkaalta, omaiselta tai palvelusetelin myöntäjältä. Palveluntuottaja huolehtii 

asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja 

turvallisuuden takaamisesta. Palveluntuottajan toiminta-ajatus, arvot sekä keskeiset laatuvaatimukset ja 

-tavoitteet on määritelty kirjallisesti ja ne näkyvät toiminnassa.   

 

Palveluntuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi palvelutarjonta, yhteystiedot sekä 

toimitilojen osoitetiedot. Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana. 

 

3.4. Toimitilat  

Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä 

huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin 

toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset.  

 

Palvelusetelikohtaisiin osioihin on kirjattu palvelukohtaiset vaatimukset toimitilojen osalta. 

 

3.5. Henkilökunta  

Palveluntuottajan käyttämällä hoito- ja ohjaustyötä tekevällä henkilökunnalla tulee olla vähintään 

sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto ja sen lisäksi kokemusta vammaisten henkilöiden kanssa 

työskentelystä. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu riittävä 

määrä tämän kohdan edellytykset täyttävää henkilökuntaa. Palveluntuottajalla tulee olla suunnitelma 

henkilöstön saamisesta poikkeavia tilanteita varten (kuten loma-ajat, äkilliset sairauslomat), jotta 

häiriötön toiminta ja asiakasturvallisuus voidaan varmistaa. Palveluntuottajalla on palveluistaan 

toimitustakuu.  

 

Henkilöstön koulutus, osaaminen, vastuut ja valtuudet on määritelty kirjallisesti. Pyydettäessä 

palveluntuottaja antaa kunnalle selvityksen käyttämästään henkilöstöstä. Palveluntuottaja sitoutuu 

kuvaamaan kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan. Henkilökunnan tulee 

pätevyystasoltaan vastata kunnallisen palvelutuotannon henkilöstön vähimmäispätevyyttä. 

Hyväksytyllä palveluntuottajalla on velvollisuus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palveluntuottaja 

vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa kuten omasta toiminnastaan.  

 

Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, 

päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisterissä ilmenevällä 

lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 80 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai 

sanotun lain 81 § mukaiseen laiminlyöntiin.  

 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että lasten kanssa työskentelevä tuottava henkilökunta ei ole syyllistynyt 

rikosrekisterilain (770/1993) § 6 momentin 2 mukaisiin rikoksiin ja kaikkien lasten kanssa 

työskentelevien henkilöiden rikosrekisteri on tarkastettu lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämiseksi (504/2002) mukaisesti.  

 

Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Palveluun 

tuottamiseen osallistuvalla henkilökunnalla tulee lisäksi olla tehtävän edellyttämä riittävä suomen 
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kielen kirjallinen ja suullinen taito, työntekijän on pystyttävä asioimaan asiakkaiden ja kunnan kanssa 

sujuvasti suomen kielellä sekä hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. 

 

 Henkilökuntaa koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan palvelukohtaisissa osioissa. 

 

3.6. Vakuutusturva  

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa ja palvelusetelipalvelun 

edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vahinkojen varalta. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi 

palveluntuottajalta edellytetään voimassa oleva vastuuvakuutus palvelusetelitoiminnassa aiheutuneiden 

vahinkojen varalle (kuten potilasvahinkolain sekä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain mukaiset vakuutukset).  

 

Kunta ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Mahdolliset vahingot 

korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä 

vahingonkorvauslain mukaisesti. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua 

palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, 

vastaa aiheutuvista kustannuksista palveluntuottaja.  

 

3.7. Asiakastyytyväisyys ja -palaute  

Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Palveluntuottajalla tulee 

olla riittävä asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla palveluntuottajan on seurattava palvelun laatua. 

Asiakaspalautteet tulee käsitellä asianmukaisesti ja palautteet täytyy raportoida kunnalle vähintään 

vuosittain. Palaute dokumentoidaan ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa kunnalle palautetta saamastaan palvelusta. 

 

Palveluntuottajan tulee tehdä vuosittain omasta toiminnastaan asiakaspalautekyselyt, joiden tulokset 

tulee raportoida kunnalle. Kunta voi tehdä palveluseteliasiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä. 

Kunnalla on halutessaan mahdollisuus toteuttaa asiakastyytyväisyys- ja muita kyselyitä 

palveluntuottajan asiakkaille. Palveluntuottajan tulee avustaa kyselyiden toteuttamisessa esim. 

pitämällä kyselyä tai kyselyä koskevaa materiaalia näkyvillä taikka jakamalla materiaalia asiakkaille.  

 

3.8. Tiedonanto kunnalle  

Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta 

sekä hoitopalvelujen osalta että potilasturvallisuudesta. Kuntaa tulee erityisesti informoida asiakkaiden 

tekemistä reklamaatioista, muistutuksista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja 

niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, laadituista vastineista ja lausunnoista. Palveluntuottajan tulee 

raportoida kunnalle palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista julkisoikeudellisista valituksista, 

kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista. 

Ilmoitus kunnalle tulee tehdä tällaisissa tapauksissa viipymättä. 

 

3.9. Asiakasasiakirjat ja asiakasrekisterin pidolle asetettavat edellytykset 

Palveluntuottaja toimii palvelusetelipalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelijänä kunnan puolesta 

ja lukuun. Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtuman 

yhteydessä ja asiakirjojen tulee olla ajan tasalla. Palvelun tuottamisen ja toteuttamisen kannalta 

olennaiset tapahtumat on kirjattava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä. Palveluntuottajan tulee 

noudattaa huolellisuutta asiakastietojen käsittelyssä ja laadinnassa sekä varmistua siitä, että salassa 
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pidettäviä tietoja käsitellään siten kuin henkilötietolaissa (523/1999), laissa sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007), laissa sosiaalihuollon asiakkaasta asemasta ja 

oikeuksista ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä rekisterinpitäjän 

tietosuojaohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan 

asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Kunta on 

palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu 

rekisterinpitäjä. 

 

Palveluntuottajan tulee erityisesti huomioida henkilötietojen käsittelyssä EU:n 25.5.2018 voimaan 

tulleen tietosuoja-asetuksen (EU2016/679) velvoitteet. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan 

henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja (tuottajahakemuksen liitteenä Palse.fi –portaalissa). 

Palveluntuottajan tulee hyväksyä henkilötietojen käsittelysopimuksen ehdot hakeutuessaan 

palveluntuottajaksi. Palveluntuottajalla tulee olla nimettynä tietosuojasta sekä rekisterinpidosta 

vastaava henkilö. Jos palveluntuottaja toimii säädösten vastaisesti ja tästä aiheutuu kunnalle 

rekisterinpitäjänä vahinkoa, on palveluntuottaja velvollinen korvaamaan vahingon. 

 

Palveluntuottajan on ilmoitettava kirjallisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta kunnalle 

viipymättä saatuaan sen tietoonsa. Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan kunnalle muista 

palveluntuottajan tuottaman palvelun olennaisista häiriö tai ongelmatilanteista, joilla voi olla 

vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.  

 

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle kaikki tahot, jotka käsittelevät kunnan vastuulla olevia 

henkilötietoja. Kunta on oikeutettu vaatimaan palvenlutuottajaa vaihtamaan alihankkijan, mikäli kunta 

ei katso tämän alihankkijan täyttävän tietosuojavelvoitteitaan. Kunnan tietoja saa käsitellä ja säilyttää 

ainoastaan ETA-alueella.  

 

Palveluntuottaja ja tämän alihankkijat saavat vastaanottaa, tallentaa ja käsitellä vain kunnan 

määrittämiä, palvelun tuottamiseen liittyviä tarpeellisia henkilötietoja, eikä palveluntuottaja tai tämän 

alihankkija saa vastaanottaa, tallentaa tai käsitellä mitään muita henkilötietoja. Erityisten tietoryhmien 

(aiemmin ns. arkaluontoiset tiedot) osalta palveluntuottaja tai tämän alihankkija saa vastaanottaa, 

tallentaa ja käsitellä vain asiakkaan terveyteen liittyviä tietoja. Palveluntuottaja ja tämän mahdollinen 

alihankkija sitoutuvat toteuttamaan kunnan henkilötietoja käsitellessään riittävät tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi. Palveluntuottaja ja tämän alihankkija sitoutuvat 

avustamaan kuntaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, jotta kunta pystyy 

täyttämään velvoitteensa rekisterinpitäjänä.  

 

Palveluntuottajan ja tämän alihankkijat sitoutuvat siihen, että kunnan vastuulla olevat henkilötiedot 

ovat yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Palveluntuottaja ja tämän alihankkija 

sitoutuvat siirtämään kaikki kunnan vastuulla olevat henkilötiedot sopimuksen päättyessä tai kunnan 

muulla perusteella näin vaatiessa. Palveluntuottajan tulee heti palvelusetelipalvelun päättyessä 

toimittaa kaikki alkuperäiset asiakas- ja potilasasiakirjat kunnalle (erikseen sovitusti joko paperisina 

tulosteina tai sähköisessä muodossa). Kaikista mahdollisista tietojen siirrosta aiheutuvista kuluista 

vastaa palveluntuottaja. Lisäksi palveluntuottaja vastaa omien tietojensa asianmukaisesta 

hävittämisestä. 
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Kunnalla on oikeus antaa tarkentavia ohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Päivitetyt ohjeet tulee 

ottaa käyttöön viipymättä.   

 

3.10. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus  

Palvelusetelillä palveluja tuottavia palveluntuottajia sitovat samat salassapitosäännöt kuin kunnan 

palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito palveluntuottajan toimipisteessä koskee kaikkia 

asiakasta tai hänen asiakirjojaan käsitteleviä henkilöitä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa 

säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa.  

 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan 

palveluksessa olevat tai siihen toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se 

on välttämätöntä, ja jotka ovat antaneet kirjallisen salassapitositoumuksen. Palveluntuottaja sitoutuu 

varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, 

ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen 

salassapitovelvollisuus. 

 

Palveluntuottaja ja kunta sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot sikäli, kuin 

ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen 

mukaisiin tarkoituksiin. Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa myös sen jälkeen, kun 

palveluntuottaja ei enää tuota palvelusetelillä ostettavaa palvelua. 

 

3.11 Hintatiedot, sopimus ja palvelun peruuttaminen  

Palveluntuottajia velvoitetaan ilmoittamaan palvelusetelikohtaiset hintatiedot Palse.fi –portaalissa.  

Palveluntuottaja sitoutuu pitämään kaikki tiedot ajan tasalla.  

 

Palveluntuottaja voi tarkistaa palvelusetelipalveluhintojaan korkeintaan kerran kalenterivuodessa. 

Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen hintojen tarkistusperiaatteena voidaan huomioida enintään 

elinkustannusindeksin vuosimuutos sekä palkkakustannusten nousu. Kummankin indeksin painoarvo 

on 50 %. Elinkustannusindeksin seuraavan vuoden perustasona käytetään kuluvan vuoden 

elinkustannusindeksiä ja vertailtavana indeksinä on edellisen vuoden vastaava indeksi. 

Palveluntuottajan on informoitava hinnankorotuksesta kuntaa kirjallisesti, edellä mainittuihin 

perusteisiin pohjautuen sekä muiden palvelujen osalta viimeistään hintojen nousua edeltävän vuoden 

31.8. mennessä Palse.fi –portaaliin. Kunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys. 

Palveluntuottajalla on oikeus alentaa ilmoittamaansa hintaa. Hinnan alentaminen tapahtuu ottamalla 

yhteyttä kuntaan. 

 

Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään kirjallisessa 

muodossa ja palvelun kokonaishinta tulee määritellä selkeästi. Palveluntuottaja vastaa siitä, että 

asiakkaan kanssa on tehty sopimus palvelun sisällöstä, tuottamispaikasta, aikataulusta ja palvelun 

määrästä.  

 

Ei-jatkuvissa palveluissa asiakas saa peruuttaa sovitun käynnin 24 tuntia ennen sovittua käyntiä.     

Tällöin palveluntuottaja ei saa laskuttaa käyntiä miltään osin. Mikäli asiakas peruu käynnin vähemmän 

kuin 24 tuntia ennen käyntiä, käynti katsotaan käytetyksi ja palveluntuottaja saa laskuttaa käynnin 

normaalisti. Mikäli peruuntuminen johtuu tällöin asiakkaan sairastumisesta tai vastaavasta äkillisestä 

syystä, asiakas saa korvaavan käynnin. Asiakkaan on tällöin toimitettava kunnalle riittävä selvitys 
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tapahtuneesta. Palveluntuottaja saa peruuttaa sovitun käynnin ei-jatkuvissa palveluissa 7 vuorokautta 

ennen sovittua käyntiä. Mikäli palveluntuottaja peruuttaa käynnin vähemmän kuin 7 vuorokautta 

ennen, on palveluntuottaja velvollinen korvaamaan asiakkaalle peruuntumisesta aiheutuvat välittömät 

kulut. 

     

Mikäli asiakkaan hoito jatkuvassa palvelussa keskeytyy tilapäisesti, on palveluntuottaja oikeutettu 

perimään maksut asiakkaalta ja kunnalta kokonaisuudessaan lähtöpäivän osalta sekä 50 % seuraavilta 

14 päivältä, ei kuitenkaan asiakkaan maksamia ateriapalveluita. 14 päivää ylittävältä osalta 

palveluntuottaja ei ole oikeutettu perimään mitään maksuja kunnalta tai asiakkaalta pois lukien 

asiakkaan maksama vuokra. Tilapäinen keskeytys tarkoittaa, että asiakas on hoidettavana esimerkiksi 

sairaalassa tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia. 

Kuolemantapauksessa kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon vielä kuolemaa 

seuranneelta päivältä.  

 

3.12 Laskutus  

Palveluntuottaja laskuttaa toteutuneista palvelusetelipalveluista kuntaa. Palvelun laskutus tapahtuu 

kerran kuukaudessa. Kuukauden aikana tuotetuista palveluista tulee toimittaa lasku seuraavan 

kuukauden 5. päivään mennessä. Palvelusetelilaskujen maksuehto on 14 vrk. Palveluntuottaja 

muodostaa Palse.fi –portaalissa palvelusetelikohtaisen koontilaskuviitteen. Palveluntuottaja muodostaa 

jokaiselle laskulle Palse.fi –portaalissa uuden laskutukseen tarvittavan koontilaskuviitteen. Laskuun 

kirjataan viitteen lisäksi ainoastaan portaalista saatu kokonaissumma. Samalla laskulla ei voi laskuttaa 

muita palveluita tai kuluja. Laskussa ei tarvitse eritellä palvelutapahtumia. Mahdolliset 

omavastuuosuudet palveluntuottaja veloittaa suoraan asiakkaalta P alse.fi -portaalissa ilmoittamansa 

hinnaston mukaisesti.  

 

3.13 Markkinointi  

Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 

Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. 

Markkinointi ei saa sisältää muihin palveluntuottajiin kohdistuvia väitteitä, vertailua tai arvostelua. 

Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palvelun kokonaishinta ja 

asiakkaan maksettavaksi jäävä osuus on selkeästi määritelty. 

 

3.14 Lainsäädäntö  

Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja 

viranomaismääräyksiä sekä -ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa 

työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

 

3.15 Muut vaatimukset 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan yksittäistapauksessa mahdollisesti asettamia muita 

vaatimuksia. Kunnat voivat yksittäistapauksessa asettaa palvelua tuottavalle yksikölle edellä 

mainittujen edellytysten lisäksi myös muita vaatimuksia. 

 

3.16 Este ja ylivoimainen este  

Palveluntuottajan on lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa huolehdittava palvelutoiminnan 

häiriöttömyydestä. Mahdollisiin palvelutuotantoa haittaaviin esteisiin ja häiriöihin tulee varautua 

ennalta ja niiden syntyessä niistä aiheutuvia vaikutuksia tulee pyrkiä minimoimaan. 

mailto:etunimi.sukunimi@ksthky.fi


        14 / 33 

     

 

 

2.1.2020  

 

 

Postiosoite:   Puhelin:        Sähköposti:                Faksi:                       Internet: 

Koulukatu 2   02-6773 111       etunimi.sukunimi@ksthky.fi               02-6773 760         www.ksthky.fi 

29200 HARJAVALTA    

Keski-Satakunnan 

Terveydenhuollon 

Kuntayhtymä  

 Vapauttamisperusteeksi (force majeure) voidaan katsoa sellainen sääntökirjan mukaisten 

velvollisuuksien täyttämisen estävä, epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota 

palveluntuottajan ei ole ollut syytä ottaa huomioon palvelusetelituottajaksi ilmoittautuessa ja joka on 

kunnasta tai palveluntuottajasta riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman 

kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, 

sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- 

tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu 

työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen kunnasta tai 

palveluntuottajasta riippumaton syy. Palveluntuottajan tulee neuvotella kunnan kanssa ennen kuin 

tämän voidaan katsoa vapautuneen tuottamasta palvelua. 

  

Mikäli palveluntuotantoa uhkaa vakava este tai häiriö, jonka toteutumiseen palveluntuottaja ei 

toiminnallaan voi vaikuttaa ja joka toteutuessaan aiheuttaisi vaaraa palvelun asiakkaiden terveydelle 

tai turvallisuudelle, voi kunta harkintansa mukaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin esteen taikka 

häiriön vaikutusten minimoimiseksi ja asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Mikäli 

palveluntuottaja on omalla toiminnallaan edesauttanut häiriön tai esteen syntyä taikka näistä 

aiheutuvien vaikutusten leviämistä, on tämä velvollinen korvaamaan aiheutuneista toimenpiteistä 

syntyneet kustannukset täysimääräisinä.  

 

Ennalta ilmoitettua ja kestoltaan rajattua tavanomaista lakkoa tai työnseisausta ei kuitenkaan lueta 

sellaiseksi tapahtumaksi, jonka perusteella palveluntuottajan voitaisiin katsoa olevan vapautettu 

tuottamasta palvelua. 

 

 

4 KUNNAN VELVOITTEET  

 

Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain 

edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) 

kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli hakemus 

on epätäydellinen miltään osin, kunta pyytää täydentämään hakemusta. Hakemus katsotaan tällöin 

rauenneeksi, mikäli palveluntuottaja ei toimita tarpeellisia asiakirjoja annetussa määräajassa. Kunnan 

on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot palveluntuottajista, näiden 

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

soveltuvalla tavalla. Palveluntuottajien rekisteri löytyy osoitteesta www.palse.fi.  

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

palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä 

vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä 

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

hänen suostumuksettaan hankkia. Kunnalla on viranomaisena lain perusteella oikeus saada palveluiden 

järjestämiseksi tarpeelliset tiedot muilta viranomaisilta. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus 

tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitys. Asiakkaan 

käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa palveluntuottajaan. 

 

Kunta antaa palveluntuottajalle palvelun tuottamiseksi tarpeelliset tiedot. Tarpeelliset tiedot 

määritellään palvelu- ja asiakaskohtaisesti erikseen. Palveluseteleiden kohdalla lisätiedot kirjoitetaan 
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erilliselle dokumentille, joka näkyy palveluntuottajalle portaalissa setelin aktivoinnin jälkeen. Kunnan 

täytyy selvittää asiakkaalle, mitä tietoja hänestä luovutetaan hänen valitsemalleen 

palvelusetelituottajalle.  

 

Kunnalla on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua 

hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee täten varmistaa, 

että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset. Kunnalla on oikeus 

hylätä hakemus tai peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi 

hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli palveluntuottaja 

olennaisesti rikkoo palvelusetelitoiminnan ehtoja, toimii vastoin sääntökirjaa tai jos jokin seuraavista 

toteutuu:  

a) on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta tai 

julkisista hankinnoista annetun lain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta tai syyllistynyt hankintalain 

81 §:n mukaiseen laiminlyöntiin;  

b) lupaviranomainen on peruuttanut joko kokonaan tai osittain antamansa luvan; 

c) on antanut vääriä tietoja yrityksestä, sen toiminnasta tai henkilöstöstä; 

d) ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja tai selvityksiä annetussa määräajassa; 

e) on laiminlyönyt henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja; 

f) palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään 

mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittämässä vaarassa 

tulla asetetuksi selvitystilaan; 

g) on väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa, ei ole noudattanut hyviä hoito- ja 

palvelukäytäntöjä tai palveluntuottajan palvelusetelipalveluun kohdistuu toistuvia 

reklamaatioita, joihin liittyviä puutteita ei ole palveluntuottajan toimesta korjattu tai hyvitetty 

asiakkaalle; 

h) on väärinkäyttänyt palveluseteliä tai tuottanut palvelua palvelusetelipäätöksen vastaisesti; 

i) on toiminut muutoin hyväksymisehtojen vastaisesti. 

 

Kunta voi peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen palvelusetelituottajaksi tämän pyynnöstä. 

Hyväksymisen peruutus astuu voimaan kuuden kuukauden kuluttua tätä koskevasta pyynnöstä. 

Palveluntuottaja ei ole velvollinen ottamaan uusia palveluseteliasiakkaita tänä aikana. Asiakkaat on 

hoidettava irtisanomisajan puitteissa asianmukaisesti.   

 

Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät palvelusetelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, 

ovat viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, 

vastaa kunta rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja 

toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä 

aina kunnan omaan asiakas- tai potilasrekisteriin. Palveluntuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, 

että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle 

palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat 

muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon 

tulee hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustua. 
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5 VEROTUS  

 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli  

• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin  

• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  

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

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen 

tuloverotuksessa.  

 

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

Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn 

määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi 

tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

• valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka 

yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai  

• sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin 

perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.  

 

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

tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä 

sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, 

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

kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä 

muusta tällaisesta toiminnasta.  

 

Verohallinnon arvonlisävero-ohjeen (diaarinnumero 604/40/2011) mukaisesti sosiaalihuoltopalvelujen 

arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että: 

- yksityinen palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelun antajien rekisteriin tai hän on 

tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan; 

- sosiaalihuollon järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä 

sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen 

sopimukseen; 

- palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava 

suunnitelma. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, mikäli kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus 

tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Silloin kun sosiaalihuolto 

toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan 

toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille; 

- palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa. 

 

Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tulee olla arvonlisäverottomia.   

 

 

6 VALVONTA JA SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN  
 

Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien 

tuottamien palvelujen tasoa ja tarvittaessa poistamaan palveluntuottaja hyväksyttyjen 
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palveluntuottajien joukosta, mikäli palvelu ei laadultaan vastaa sovittua tai sääntökirjan määräyksiä ei 

muutoin noudateta. Hyväksymiselle asetettujen edellytysten täyttymistä, tuotteiden ja palvelun laatua 

sekä asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata asiakastyytyväisyyskyselyillä ja mahdollisilla 

tarkastuskäynneillä. Julkisella yhteisöllä on oikeus tarkastaa palvelusetelituottajien tietoja ja tehdä 

suunniteluja sekä ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä. Palveluntuottaja on velvoitettu tekemään 

yhteistyötä valvovan tahon kanssa. Palveluntuottaja nimeää vastuuhenkilön, joka vastaa sääntökirjan 

toteuttamisesta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai 

terveyspalvelua tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan. 

 

Palveluntuottajan tulee jatkuvasti täyttää laissa ja suosituksissa säädetyt toimintaedellytykset ja tästä 

johtuen jatkuvasti arvioida toimintaansa. Toimintayksikössä tulee olla järjestelmä hoidon ja hoivan 

laadun seuraamiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmallisen omavalvonnan toteuttaminen 

on olennainen osa toimintayksikön arkea. Kunta, aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- 

ja valvontavirasto toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisina. 

 

Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. 

Mikäli kunta ottaa käyttöön uusia palvelusetelipalveluja, ne lisätään tämän sääntökirjan 

palvelusetelikohtaiseen osaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen ja 

jäsenkuntien lautakuntien päätösten mukaisesti. Palvelusetelin arvon määrän muutoksista päättää 

yhtymähallitus ohjausryhmän esityksen perusteella. Sääntökirjan yleisen osan ja palvelukohtaisten 

osien täsmennykset ja työkäytäntöjen muutokset hyväksytään ohjausryhmässä. Ohjausryhmä koostuu 

kuntayhtymän ja jäsenkuntien nimeämistä edustajista. 

 

Kunta ilmoittaa sääntökirjaan tehdyistä muutoksista palveluntuottajille kirjallisesti välittömästi 

päätöksenteon jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen 

ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen 

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

noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin 

aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. Mikäli palveluntuottaja 

ilmoittaa kunnalle, ettei se sitoudu muuttuneisiin sääntöihin, ei tämä voi ottaa uusia asiakkaita ja tämä 

poistetaan palveluntuottajarekisteristä. Tuottaja palautetaan rekisteriin, kun tämä sitoutuu 

palvelusetelin muuttuneisiin sääntöihin.  

 

7 VASTUU VIRHETILANTEISTA  

 

Osapuolet (kunta ja palveluntuottaja) vastaavat omista virheistään täysimääräisesti. Mikäli virheen 

syntymiseen on johtanut toisen osapuolen tahallisuus tai merkittävä huolimattomuus, on tämä osapuoli 

vastuussa myös toisen osapuolen vahingosta. Palveluntuottaja vastaa palvelusetelipalveluun liittyvistä 

virhetilanteistaan suoraan asiakkaalle. 

 

8 PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS  

 

Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- tai 

virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä 

henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa 

palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä. 
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II Palveluntuottajaksi hakeutuminen 
 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.palse.fi. Palvelusetelipalvelun 

tuottajaksi hakeutuminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Palse.fi –portaaliin. Tarkemmat 

ohjeet ovat nähtävillä portaalissa. Rekisteröityminen tehdään kerran, minkä jälkeen portaaliin 

kirjaudutaan rekisteröitymisen yhteydessä luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yrityksen 

rekisteröinyt käyttäjä luo yrityksen muille työntekijöille omat käyttäjätunnukset ja määrittelee sopivat 

käyttöoikeusrajoitukset. 

 

Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva. Kunta käyttää Effector –palvelusetelijärjestelmää tämän 

sääntökirjan mukaisten palvelujen hallinnointiin. Järjestelmän käyttösopimus on toistaiseksi 

voimassaoleva. Uudet tuottajahakemukset otetaan käsittelyyn viimeistään yhden (1) kuukauden 

kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätös palveluntuottajaksi hyväksymisestä/hylkäämisestä tehdään 

kolmen (3) kuukauden kuluessa. Päätöksestä lähetetään palveluntuottajalle ilmoitus sähköisesti 

hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

 

Erillistä sopimusta ei laadita. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään palveluntuottajat, jotka täyttävät 

kaikki sääntökirjassa palveluntuottajalle esitetyt vaatimukset. Hyväksyttyjen palveluntuottajien tiedot 

(yrityksen yhteystiedot, toimitiloja koskevat tiedot ja hintatiedot) julkaistaan Palse.fi –portaalissa. 
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III Palvelukohtainen osa 
 

Palvelusetelikohtaiset osat sisältävät kunkin setelin osalta mm. palvelun kuvauksen ja 

sisältövaatimukset, palveluseteliluokat, arvon ja kriteerit sekä muita palvelusetelikohtaisia tietoja ja 

erityisehtoja. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle kussakin palvelussa voimassa olevien 

myöntämisperusteiden mukaisesti sen jälkeen, kun asiakkaan palveluntarve on kartoitettu. 

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut tulee suorittaa palvelusetelin voimassaolon aikana. 
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Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut  
 

 

1 PALVELUSTELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT  

 

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle 

palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua 

suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 11 §:n mukaan 

palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa 

vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, 

vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Vaikeavammaisuutta määriteltäessä ja 

arvioitaessa henkilön oikeutta palveluasumiseen, ei mitään vammaisryhmää voida sulkea säännöksen 

soveltamisen ulkopuolelle. Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n perusteella.  

 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukainen palveluasuminen kuuluu 

kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten palvelu tulee myöntää 

subjektiivisena oikeutena, jos henkilö täyttää vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa asetetut tai 

kehitysvammaisten erityishuoltolain myöntämiskriteerit. Kunta ei voi määrärahojen puutteeseen 

vedoten evätä palvelun saantia.  

 

 

2 PALVELUN KUVAUS   

 

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluseteli on asiakkaalle maksuton 

palveluseteli. Asiakkaalle maksuttomalla palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä palvelusta, joka on 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi 

säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Palvelusetelilainsäädännön 7 §:n 2 momentissa on säädetty, että 

asiakasmaksulain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetyistä palveluista ei saa jäädä asiakkaan 

maksettavaksi omavastuuosuutta. Palvelusetelin arvo tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää 

maksettavaksi omavastuuosuutta. Käytännössä asiakkaalle maksuttomaksi säänneltyjen palvelujen 

hankinta palvelusetelillä toteutuu esimerkiksi niin, että kunta määrittelee palvelusetelille käyvän arvon, 

jolla palvelu voidaan tuottaa. Hyväksyttyjen palvelujentuottajien listalla ovat ne palveluntuottajat, 

jotka ovat valmiita tuottamaan palvelun kyseisellä hinnalla. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan 

palvelutarpeen perusteella, joka määrittelee enimmäishinnan (kattohinta), jonka palveluntuottaja voi 

periä palvelusta.  

 

Kunnalla on oikeus päättää palveluasumisen järjestämistavasta. Ensisijaisena järjestämistapana on 

kunnan oma palvelutuotanto, mikäli se on mahdollista. Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten 

erityishuoltolain mukainen yksityisten palveluntuottajien tarjoama palveluasuminen hankitaan 

asiakkaille pääasiassa palvelusetelin avulla. Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille 

asiakkaille, jotka täyttävät palveluasumisen myöntämiskriteerit, eikä palvelua järjestetä kunnan omassa 

toiminnassa. Kunnan viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu 

asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@ksthky.fi


        21 / 33 

     

 

 

2.1.2020  

 

 

Postiosoite:   Puhelin:        Sähköposti:                Faksi:                       Internet: 

Koulukatu 2   02-6773 111       etunimi.sukunimi@ksthky.fi               02-6773 760         www.ksthky.fi 

29200 HARJAVALTA    

Keski-Satakunnan 

Terveydenhuollon 

Kuntayhtymä  

Vammaispalvelulain sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukainen palveluasuminen sisältää 

kodinomaisen ympäristön, asiakkaan tarvitseman palvelun ja huolenpidon sekä sitä tukevat palvelut, 

kuten henkilökohtaisen avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella sekä turvapalvelut. 

Palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoivaa, ohjausta, tukea ja 

valvontaa. Palveluasumisessa tuetaan omatoimisuutta ja luodaan turvallinen, sekä esteetön 

asumisympäristö. Palvelun tulee sisällöltään tukea asiakkaan tavanomaista elämää ja tukea 

hyvinvointia elämän kaikilla osa-alueilla. Palvelun tulee pitää sisällään asukkaan omaa toimintakykyä 

aktivoivaa työskentelyotetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, huomioiden fyysiset, sosiaaliset ja 

psyykkiset voimavarat. Asumispalveluyksikön tulee tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja 

päätöksen tekoa, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Palveluissa tulee 

huomioida asiakkaan omat voimavarat ja vahvistaa asiakkaan elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta 

sekä kunnioittaa yksityisyyttä. Palvelu sisältää henkilökunnan toteuttaman ohjauksen ja neuvonnan 

arjessa kuntouttavan työotteen periaatteiden mukaisesti.   

 

Asiakkaalle annettavien palveluiden tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Palveluntuottaja 

sitoutuu antamaan laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa Asiakaslain (812/2000) mukaisesti. Annettava 

palvelu suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kunnan kanssa. Asiakkailla tulee olla 

kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä 

sekä omia voimavaroja tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa 

tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein ja tarvittaessa tilanteen muuttuessa. Asiakkaalle tulee olla 

nimettynä vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä neuvoo ja auttaa palvelujen saantiin liittyvissä asioissa, 

sekä seuraa palvelusuunnitelman toteutumista ja asiakkaan palvelutarpeiden muutoksia yhdessä 

asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Tarvittaessa vastuutyöntekijä on yhteydessä 

kuntaan asiakaskohtaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaan liittyvissä asioissa ja kunta voi edellyttää 

vastuutyöntekijän osallistumista asiakasneuvotteluun.  

 

Palvelu sisältää yksilöllistä tai ryhmämuotoista aktivoivaa toimintaa, johon asiakkaalla tulee olla 

mahdollisuus osallistua. Palveluntuottaja tukee myös asiakasta sosiaalisen verkoston ylläpitämisessä ja 

kannustamisessa. Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on säännöllistä asiakkaan toiveisiin 

perustuen. Juhlapyhät huomioidaan yksikön arjessa ja yhteisiä tapahtumia järjestetään asiakkaille, 

omaisille ja läheisille. Asumisyksikkö järjestää asiakkaalle kuljetuksen sekä tarvittaessa saattajan 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Asiakas maksaa kuljetukset 

ja mahdolliset palvelumaksut. Niistä tulee tiedottaa etukäteen.  

 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen palvelusopimuksen sekä vuokrasopimuksen. 

Palveluntuottaja huolehtii, että asiakkaalle haetaan mahdollinen asumistuki. Asumistuki tulee olla 

vireillä kahden viikon kuluessa yksikköön muuttamisesta. Palveluntuottaja vastaa, että asiakkaan 

etuudet (esimerkiksi Kelan hoitotuki, asumistuki ja toimeentulotuki) ovat ajan tasalla. Palveluntuottaja 

hakee asiakkaalle etuudet tai huolehtii riittävän ohjauksen etuuksien hakemiseen asiakkaalle ja/tai 

hänen asioidenhoitajalleen. Asiakas itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja vastaa 

asiakkaiden raha-asioiden hoidosta. Tarvittaessa palveluntuottaja käynnistää edunvalvontaprosessin. 

Asiakas kustantaa omat henkilökohtaiset hankintansa esimerkiksi vaatteet, hygieniatuotteet, 

harrastukset jne. itse. Asiakasta avustetaan tarvittaessa henkilökohtaisten hankintojen tekemisessä, jos 

omaisilla ei ole siihen mahdollisuutta.  
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Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan palveluntuottaja vastaan ja avustaa asiakasta 

päivittäisen hygienian hoidossa ja lääkehuollossa. Hygieniassa huomioidaan hiukset, kynnet, hampaat 

ja ihonhoito. Asiakasta avustetaan wc-käynneissä ja muussa henkilökohtaisesta hygieniasta 

huolehtimisessa tarpeen mukaan siten, että hänen yksityisyytensä turvataan. Lääkkeet säilytetään 

turvallisesti, niiden jakelu on huolehdittu ja niiden vaikutuksia seurataan. Asiakas maksaa lääkkeet 

itse. Palveluntuottaja voi järjestää yksityiset lääkäripalvelut palveluyksikössä ja periä niistä asiakkaalta 

maksun. Maksukäytännöstä tulee tiedottaa asiakasta etukäteen. Halutessaan asiakkaalla on oikeus 

käyttää perusterveydenhuollon palveluita.  

 

Kunta järjestää asiakkaalle tarvittavat apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen toteaman yksilöllisen 

tarpeen perusteella. Asiakas saa hoitotarvikejakelusta maksuttomat hoitotarvikkeet kunnan 

hoitotarvike jakeluohjeen mukaisesti. Kun apuvälineen käytön tavoitteena on asumisyksikön 

henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden turvaaminen ja apuvälineen käyttämisestä vastaa 

pääasiassa henkilökunta, vastaa apuvälineiden kustannuksista asumisyksikkö itse.  

 

Asumispalveluyksikön tulee mahdollistaa se, että palveluasumisen asiakas voi asua yksikössä 

elämänsä loppuun asti, ellei hänen hoitonsa edellytä sairaalahoitoa. Asumisyksikössä kiinnitetään 

erityistä huomiota laadukkaaseen saattohoitoon. Saattohoito toteutetaan asiakasta ja omaisia tukien  

 

2.1 Palveluseteliluokat ja palvelusetelin arvo 

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalvelun palvelusetelillä asiakkaalle voidaan 

hankkia seitsemän eri palveluseteliluokan tasoista asumispalvelua:   

 

1. Tuettu asuminen:      30 € / tunti 

2. Palveluasuminen:      85 € / vrk 

3. Tehostettu palveluasuminen:   115 € / vrk  

4. Vaativa tehostettu palveluasuminen 1:   150 € / vrk 

5. Vaativa tehostettu palveluasuminen 2:   190 € / vrk 

6.Yksilöllinen erityisen vaativa tehostettu palveluasuminen:  230 € / vrk 

7. Tilapäinen/lyhytaikainen asuminen:   85-230 €/vrk  

 

Asiakkaan palvelu- ja tuen tarpeeseen perustuva palveluseteliluokka määritellään asiakkaan 

yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti kunnassa yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkoston ja 

tarvittaessa palveluntuottajan kanssa. Tilapäisen/lyhytaikaisen asumisen palvelusetelin arvo 

määritellään palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ylläolevien luokkien (2-6) ja palvelustelin 

arvojen mukaisesti. Kunta voi käyttää arvioinnissa apuna tilanteen mukaan erilaisia mittareita tai 

toimintakyvyn kuvauksen menetelmiä, kuten RAI, TOIMI, ASTA ja ICF-viitekehyksessä tehty 

toimintakykyarvio. Asiakas saa palvelusetelistä viranhaltijapäätöksen. Palvelusetelipäätöstä voidaan 

muuttaa olosuhteiden muutosten yhteydessä.  

 

2.2 Palveluseteliluokkien kriteerit  

Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon, ohjauksen ja tuen tarve 

päivittäisessä elämässä. Lähtökohtana on aina kuntoutuksellisuus. Ohjauksella, tuella ja avulla pyritään 

edistämään asiakkaan mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista elämää. Asiakkaan hoivan tarpeen 

muuttuessa, voidaan palveluseteliluokka määrittää uudelleen.   
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Tuettu asuminen on itsenäistä asumista, jossa asiakas asuu omassa asunnossaan, ja jonne hän saa 

tarvitsemansa tuen ja avun. Tuki järjestetään tukikäynnein palveluntuottajan toimesta. Tuetun 

asumisen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Tuetun 

asumisen asiakasta ohjataan ja tuetaan itsenäistä asumista tukevissa jokapäiväisissä taidoissa kuten 

ruoanlaitto, siivous, vaatehuolto ja henkilökohtainen hygienia. Lisäksi asiakasta voidaan ohjata muihin 

palveluihin liittyvissä asioissa sekä sosiaalisissa tilanteissa. Tuetun asumisen palveluseteli voidaan 

liittää osaksi muuta kotiin järjestettävän avun palvelukokonaisuutta.  

 

Palveluasuminen on pääsääntöisesti ryhmäkotiasumista, jossa henkilökunta on paikalla aamu- ja ilta-

aikaan. Yöaikaan on tarvittaessa käytössä turvapuhelinpalvelu. Palveluasuminen sopii henkilölle, joka 

tarvitsee jonkin verran apua, tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Palveluasumisessa 

tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus itsenäiseen elämään töineen, opiskeluineen ja harrastuksineen 

turvallisessa ja tuetussa kotiympäristössä. Ohjaajat ovat apuna sekä elämäntaitojen opettelussa, että 

niiden ylläpitämisessä. Ohjauksella pyritään edistämään asiakkaan mahdollisimman itsenäistä ja 

omatoimista elämää.  

 

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla 

ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa, ohjausta 

ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan ja jolla on säännöllinen hoidon/hoivan tarve kaikkina 

vuorokauden aikoina. Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on tarjota asiakkaille tasavertaiset 

mahdollisuudet osallistua ja harjoitella asumiseen liittyviä taitoja kodinomaisessa ympäristössä sekä 

mahdollistaa yhteiskunnallinen osallistuminen. Tehostettu palveluasuminen pitää sisällään kaikki 

aikuisen henkilön elämänhallinnan alueet. Avun ja ohjauksen tarve voi olla sekä fyysistä ja/tai 

psyykkistä sekä valvontaa.  

 

Vaativa tehostettu palveluasuminen 1 on ympärivuorokautista asumista, jossa asiakas tarvitsee 

paljon sekä sanallista ohjausta ja fyysistä avustamista. Vaativa tehostettu asuminen sopii asiakkaille, 

jotka erityispiirteidensä ja käyttäytymisen haasteellisuuden vuoksi tarvitsevat erityisen paljon 

ympärivuorokautista valvontaa ja perushoidollista tukea. Asiakas tarvitsee esimerkiksi runsaasti 

somaattisista sairauksista johtuvia toimenpiteitä, psyykkisestä oireilusta johtuvaa keskusteluapua ja 

asioiden hoitamista. Avustamiseen tarvitaan pääsääntöisesti yhden työntekijän apu.  

 

Vaativa tehostettu palveluasuminen 2 on muutoin kuten vaativa tehostettu palveluasuminen 1, mutta 

asiakas on täysin avustettava ja avustamiseen tarvitaan kahden tai useamman työntekijän apu.  

 

Yksilöllinen, erityisen vaativa palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä 

ja runsasta ympärivuorokautista apua, tukea, hoivaa ja valvontaa erityisissä ja haasteellisissa 

tilanteissa. Asiakas tarvitsee avustamiseensa kokoaikaisen tuen. Erityisen vaativa palveluasuminen 

hankitaan sellaisilta yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka pystyvät palvelun tarjoamaan ja se 

neuvotellaan aina erikseen palveluntuottajan kanssa.  

 

Tilapäinen/lyhytaikainen asuminen tarkoittaa lyhyttä jaksoa ympärivuorokautisen palveluasumisen 

yksiköissä. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tai itsenäistymistä, siirtää pitkäaikaisen 

palveluasumisen tarvetta asumisyksikössä tai järjestää lyhytaikainen asuminen tilapäiseen tarpeeseen 

(esim. omaishoitajana toimivan puolison jaksamisen tueksi). Tilapäisen asumispalvelun osalta 

palveluseteli maksetaan vuorokaudelta. Vuorokaudella tarkoitetaan 24 tuntia. Poikkeavista ajoista 
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sovitaan erikseen palvelusetelin myöntäjän kanssa. Tilapäisen asumispalvelun osalta palveluntuottaja 

voi periä asiakkaalta omavastuuosuutena aterioiden kustannukset ja ylläpitomaksun. 

 

Tilapäinen/lyhytaikainen asuminen sisältää toimintakykyä ylläpitävän ja kuntouttavan hoivan ja 

hoidon, ateriat, muut palvelut, kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella, vuokran, 

vaatehuoltoon liittyvät asiat, siivouspalvelut ja -tarvikkeet sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. 

Lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet eivät kuulu palveluun. 

 

2.3 Asiakasmaksut  

Vammaisilta ja kehitysvammaisilta asiakkailta ei voida periä maksuja asumispalvelua koskevina 

maksuina tai palvelumaksuina, mikäli palvelu on myönnetty vammaispalvelulain tai 

kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaan. Henkilökunnan antamasta hoivasta ei voida periä 

maksua. Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat, ylläpitomaksun sekä valitsemansa tukipalvelut suoraan 

palveluntuottajalle. Palveluntuottaja ei voi sisällyttää näitä kustannuksia palvelusetelillä tuotettavan 

palvelun hintaan (paitsi lyhytaikaisessa/tilapäisessä asumisessa vuokra sisältyy palvelusetelillä 

tuotettavaan palveluun). Palveluntuottajan tulee ilmoittaa vuokra, aterian ja ylläpidon kustannukset 

Palse.fi –portaalissa. 

 

Asumispalvelun palveluseteli ei sisällä:  

- asumiskustannuksia, mm. vuokraa  

- aterioiden kustannuksia  

- lääkkeitä  

- hoitotarvikkeita  

- henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita  

- vaatteita, tms. henkilökohtaisia tarvikkeita  

- terveydenhuoltoa, esim. terveyskeskusmaksut  

- sairaala- ja laitoshoitoa  

- hammashuoltoa ja silmälaseja  

- erillistä työ- ja päivätoimintaa  

- asunnon irtaimistoa kuten huonekaluja, verhoja, valaisimia ja liinavaatteita  

- ylläpitokustannuksia 

 

Asiakas maksaa oma-aloitteisesti ostamansa lisäpalvelut (esimerkiksi fysioterapia-, kampaamo- ja 

jalkahoitopalvelut). Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 

Asiakkaan laskuihin ei lisätä laskutus- ym. lisiä. 

 

2.4 Palvelusetelin voimassaoloaika  

Vammaispalveluiden asumispalvelun palvelusetelipäätös on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa 

oleva. Palvelusetelipäätöksestä ilmenee palvelun sisältö ja voimassaoloaika. Asiakkaan palvelutarpeen 

päättyessä palveluseteli on voimassa päättymistä seuraavaan päivään.  

 

Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa palvelu 6 kuukauden irtisanomisajalla.  
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3 SISÄLTÖVAATIMUKSET 

 

3.1 Henkilökunnan pätevyysvaatimukset ja henkilöstömitoitus  
Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisen asumispalvelun 

asumisyksiköissä työskentelevän henkilöstön kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säädettyjen 

lakien mukaan. Palveluntuottajan henkilökunnalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain mukaista laillistetun ammattihenkilön pätevyyttä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain ja asetuksen (564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan 

ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaista oikeutta käyttää 

lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä. Yksikössä tulee olla riittävä sosiaalihuollon 

osaaminen, esimerkiksi riittävä määrä sosionomi AMK (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8§) 

tutkinnon edellyttämiä vakansseja. Sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.  

Henkilöstörakenteessa ja vahvuudessa tulee huomioida kunkin asiakasryhmän suositukset ja 

palvelutarve. Henkilöstön määrän ja pätevyyden tulee vastata yksikön toimilupaa. Palveluntuottaja 

vastaa siitä, että henkilöstö on rekisteröitynyt valtakunnallisiin Terhikki tai Suosikki-rekistereihin. 

 

Palveluntuottajan tulee nimetä palvelusta vastaava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla luvan ja 

lainsäädännön mukainen kelpoisuus. Vastuuhenkilön vaihtuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä 

lupaviranomaiselle ja viedä muutos myös Palse.fi –portaaliin. 

 

Palveluntuottaja huolehtii henkilöstön lain edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, 

ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta. 

Palveluntuottajan tulee todentaa käydyt koulutukset tarvittaessa kunnalle. Henkilökunnan 

tehtävänkuvat tulee olla tarkasti määritelty.  

 

Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidon, tuen ja ohjauksen tarpeen edellyttämällä 

tasolla. Kaikissa työvuoroissa tulee olla koulutettuja, kelpoisuusvaatimukset täyttäviä työntekijöitä. 

Henkilöstö on jaettava työvuoroihin siten, että asiakkaiden mahdollisuus normaaliin elämään ja 

tarvittavaan hoitoon turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilöstömitoituksen tulee olla lain ja 

toimintalupien mukainen sekä vastattava kuntien vastaavan oman toiminnan henkilöstömitoitusta. 

Henkilöstömitoitusta ja kelpoisuutta tarkastaessa kunta noudattaa annettuja lakeja ja täydentävänä 

mahdollisia STM:n laatusuositusta. Kunta voi seurata henkilöstön riittävyyttä ja sijoittumista 

työvuoroihin tarkistamalla työvuorolistat, henkilöstöluettelon ja henkilöstösuunnitelman. 

Henkilöstömitoitukseen ei tule sisällyttää vapaaehtoistyöntekijöitä, harjoittelijoita, työllistymistä 

edistävässä palvelussa olevia henkilöitä tai näihin verrattavaa vaihtuvaa työvoimaa.  

 

3.2 Tilat ja toimintaympäristö  

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrittelee, että asumisyksikössä tulee olla riittävät ja 

asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Asumisyksiköllä on oltava Aluehallintoviraston tai Valviran 

hyväksymä toimilupa tiloihin, joissa ympärivuorokautista asumispalvelua toteutetaan. Ei-

ympärivuorokautinen asumispalvelu on ilmoituksenvaraista toimintaa.  

 

Toimitilojen tulee olla esteettömät sekä turvalliset, ja tilat mahdollistavat asukkaiden yhteisen 

toiminnan ja yksilöllisen kuntoutumisen. Asiakkaan on pystyttävä liikkumaan apuvälinein 

esteettömästi ja vaivattomasti. Tilaratkaisuissa on huomioitava se, että asiakkaalla on oikeus 
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itsemääräämiseen, yksityisyyteen ja osallisuuteen. Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytyksenä 

on, että asumisyksikössä asukkailla on esteetön pääsy ulkoilemaan ja asiakkaalla on mahdollisuus 

halutessaan ulkoilla turvallisesti päivittäin. 

 

Yhteistilojen tulee täyttää asukkaiden palvelutarpeet ja asumisyksikön kannalta keskeiset 

laatuvaatimukset. Yhteisten tilojen mitoituksessa on huomioitava, että niissä voi järjestää 

päivätoimintaa, tapahtumia ja mahdollistaa omaisten vierailuja. Yksiköiden varustukseen tulee 

tarvittaessa kuulua sähkösäätöinen hoivasänky, jos asiakkaan palvelutarve sitä edellyttää. Muutoin 

asiakkaat kalustavat huoneensa itse.  

 

Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan 

asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti (rakennusviranomainen, 

paloviranomainen, sosiaali- ja terveydenhuollon ao. vastuuhenkilö, terveystarkastaja). 

Asumisyksikössä on oltava päivitetty ja pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja 

turvallisuusselvitys. Henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin. Pelastautumisharjoituksia järjestetään 

vuosittain. Toimitilojen riskitekijät tulee olla kartoitettu ja minimoitu. Yksikössä on sovittu 

menettelytavoista erityistilanteita varten ja riskienarviointi on tehty.   

 

Palveluntuottajilta edellytetään, että tilojen laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on 

kunnossapito-, siivous ja hygieniasuunnitelmat ja vastuuhenkilöt ovat nimettyinä. Palveluntuottaja 

vastaa kaikista talon tilojen siivouksista ja siitä, että tilat sekä asunnot ovat siistejä ja hygieenisiä. 

Siivouspalvelulla varmistetaan toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpitäminen.  

 

3.3 Vuokra 

Asiakkailta perittävän vuokran tulee olla alueen/paikkakunnan yleisen ja kohtuullisen vuokratason 

mukainen. Vuokratuloilla katetaan ainoastaan kiinteistöön liittyvät kustannukset (pääomakulut, 

kiinteistön huolto, kunnossapito ja kulutusmaksut). Vuokra ilmoitetaan euroa/kuukausi Palse.fi. -

portaalissa. Kiinteistökulut, sähkö ja vesi kuuluvat vuokraan.  

 

3.4 Ateriat ja ylläpitomaksu 

Palveluntuottajan tulee turvata asiakkaan riittävä nesteiden ja ravinnon saanti. Asiakkaille järjestetään 

päivittäiset ruokailut, joihin kuuluvat aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja välipala, päivällinen sekä 

iltapala, huomioiden erityisruokavaliot ja asiakkaiden mahdolliset syömiseen liittyvät ongelmat. 

Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa ja asiakasta avustetaan 

ruokailussa tarvittaessa. Aterioiden tulee olla monipuolisia sekä ravitsevia ja niiden sisällön tulee 

noudattaa ravitsemussuosituksia. Välipalaa tulee olla aina tarvittaessa, myös yöaikaan saatavilla. 

Yksiköllä tulee olla käytössään ruokahuollon omavalvontasuunnitelma. Ruokalistan tulee olla 

asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla on 

hygieniaosaamistodistus ja koko henkilöstö on perehdytetty ruokahuollon omavalvontasuunnitelmaan 

(Elintarvikelaki 13.1.2006/23). Mikäli ateriat valmistaa alihankkija, edellytetään alihankkijalta samoja 

vaatimuksia kuin palveluntuottajalta. Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden ravitsemustilan seurannasta.  

 

Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön 

vaikeavammaisuudesta tai hänen erityshuollon tarpeestaan. Ylläpidon maksu pitää sisällään asunnon 

yhteydessä järjestettävästä muusta ylläpidosta (kuten siivous, vaatehuolto) sekä niistä muodostuneet 

kustannukset.   
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Aterioille ja ylläpitomaksulle on määritelty hintakatot. Hintakatto määrittelee enimmäishinnan, jonka 

palveluntuottaja voi periä asiakkaalta. Palveluntuottaja voi määritellä hintansa hintakattoa alemmaksi. 

Palveluntuottajaa ei hyväksytä palvelusetelijärjestelmään, jos ilmoitetut hinnat ovat määriteltyä 

hintakattoa korkeammat. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa hinnat kunnan pyytämässä muodossa 

Palse.fi -portaalissa.   

 

Aterioiden kustannukset  15  €/vrk 

Ylläpidon kustannukset  25 - 45 €/kk (perustuen asiakkaiden yksilölliseen tarpeeseen) 

 

Palveluntuottaja voi sopia erikseen asiakkaan aterioihin mahdollisesti liittyvistä erityistoiveista (muut 

kuin edellä mainitut) ja tehdä näistä keskinäisen sopimuksen ja laskuttaa sen mukaisesti asiakasta. 
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Vammaisten työ- ja päivätoiminta 
 

 

1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT  

 

Työ- ja päivätoimintaa voidaan järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta 

annettujen lakien perusteella. Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä 

vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta 

välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain 

mukainen päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten 

palvelu tulee myöntää subjektiivisena oikeutena, jos henkilö täyttää vammaispalvelulaissa ja -

asetuksessa asetetut myöntämiskriteerit. Kunta ei voi määrärahojen puutteeseen vedoten evätä 

palvelun saantia. Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan tavoitteena on taata kaikille 

vaikeavammaisille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päivätoimintaan.  

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle 

henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää 

kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista. Lisäksi järjestetään päivätoimintaa 

lähinnä vaikeimmin vammaisille. 

 

 

2 PALVELUN KUVAUS  

  

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan palveluseteli on asiakkaalle 

maksuton palveluseteli. Asiakkaalle maksuttomalla palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä 

palvelusta, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle 

maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu.  Palvelusetelilainsäädännön 7 pykälän 2 

momentissa on säädetty, että asiakasmaksulain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetyistä 

palveluista ei saa jäädä asiakkaan maksettavaksi omavastuuosuutta.  Palvelusetelin arvo tulee määrätä 

niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta.  Käytännössä asiakkaalle maksuttomaksi 

säänneltyjen palvelujen hankinta palvelusetelillä toteutuu esimerkiksi niin, että kunta määrittelee 

palvelusetelille käyvän arvon, jolla palvelu voidaan tuottaa. Hyväksyttyjen palvelujentuottajien listalla 

ovat ne palveluntuottajat, jotka ovat valmiita tuottamaan palvelun kyseisellä hinnalla. Palvelusetelin 

arvo määräytyy asiakkaan palvelutarpeen perusteella, joka määrittelee enimmäishinnan (kattohinta), 

jonka palveluntuottaja voi periä palvelusta. Mikäli asiakas on asiakkaana useammassa palvelussa, saa 

palveluntuottaja periä vain yhden palvelusetelin hinnan päivää kohden.  

 

Kunnalla on oikeus päättää työ- ja päivätoiminnan järjestämistavasta. Ensisijaisena järjestämistapana 

on kunnan oma palvelutuotanto, mikäli se on mahdollista. Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten 

erityishuoltolain mukainen yksityisten palveluntuottajien tarjoama työ- ja päivätoiminta hankitaan 

asiakkaille pääasiassa palvelusetelin avulla. Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille 

asiakkaille, jotka täyttävät työ- ja päivätoiminnan piiriin pääsyn kriteerit, eikä palvelua järjestetä 

kunnan omassa toiminnassa. Kunnan viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka 

perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli useampaan 

eri palveluun yhtä aikaa, esim. avotyöhön ja työtoimintaan. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään 
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esimerkiksi työ/toimintakeskuksissa, sekä tavallisilla työpaikoilla (ns. avotyö) henkilöille, joilla ei ole 

edellytyksiä työsuhteiseen työhön.  

 

Työ- ja päivätoimintaan osallistuminen perustuu asiakkaan toimintakykyyn ja yksilöllisiin 

kuntouttaviin tarpeisiin. Asiakkaiden työ- ja päivätoimintapäivät vaihtelevat yhdestä viiteen 

arkipäivään viikossa.  Asiakkaalle annettavien palveluiden tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. 

Palveluntuottaja sitoutuu antamaan laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa Asiakaslain (812/2000) 

mukaisesti. Asiakkailla tulee olla kirjallinen ohjaus- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelut, 

toiminnan tavoitteet sekä muut asiakkaan selviytymistä ja omia voimavaroja tukevat palvelut. 

Annettava palvelu suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa sekä kunnan kanssa. 

Avotyössä ja työtoiminnassa asiakkaalle maksetaan työosuusrahaa palveluntuottajan toimesta. 

Työosuusraha on korvaus ja kannustus tehdystä työstä. Työosuusrahan suuruus tulee olla vähintään 

yhtä suuri kuin vastaavassa kunnallisessa toiminnassa.  

 

Asiakkaalle tulee olla nimettynä vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä seuraa ohjaus- ja 

palvelusuunnitelman toteutumista ja asiakkaan palvelutarpeiden muutoksia yhdessä asiakkaan ja 

tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Suunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan vuosittain 

ja aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Tarvittaessa vastuutyöntekijä on yhteydessä kuntaan 

asiakaskohtaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaan liittyvissä asioissa ja kunta voi edellyttää 

vastuutyöntekijän osallistumista asiakasneuvotteluun. Palveluntuottaja seuraa asiakkaan 

toimintakykyä. Palveluntuottaja on ilmoitusvelvollinen asiakkaan omaisille ja kunnalle tai 

kuntayhtymälle asiakkaan toimintakyvyn tai terveydentilan muuttuessa.  

 

2.1 Palveluseteliluokat ja palvelusetelin arvo   
Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan palvelusetelillä asiakkaalle voidaan 

hankkia kuuden eri palveluseteliluokan tasoista palvelua:   

 

 1. Avotyö:     35 € / vrk  

 2. Työtoiminta:     50 € / vrk 

 3. Päivätoiminta, perusohjaus:   65 € / vrk  

 4. Päivätoiminta, vaativa ohjaus:   80 € / vrk  

 5. Vaikeavammaisten päivätoiminta, perusohjaus:  65 € / vrk 

 6. Vaikeavammaisten päivätoiminta, vaativa ohjaus:  80 € / vrk 

 

Toiminta-aika on pääsääntöisesti arkipäivinä klo 7:00-17:00 välisenä aikana asiakkaiden 

palvelutarpeen mukaisesti.  

 

Asiakkaan palvelu- ja tuen tarpeeseen perustuva palveluseteliluokka määritellään asiakkaan 

yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti kunnassa yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkoston ja 

tarvittaessa palveluntuottajan kanssa.  Kunta voi käyttää arvioinnissa apuna tilanteen mukaan erilaisia 

mittareita tai toimintakyvyn kuvauksen menetelmiä, kuten RAI, TOIMI, ASTA ja ICF-viitekehyksessä 

tehty toimintakykyarvio. Asiakas saa palvelusetelistä viranhaltijapäätöksen. Palvelusetelipäätöstä 

voidaan muuttaa olosuhteiden muutosten yhteydessä.    

 

Mikäli asiakas asuu asumispalveluyksikössä, jossa järjestetään päivätoiminta omana toimintana, 

päivätoiminnan hinta neuvotellaan erikseen sijoituspäätöksen yhteydessä. 
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2.2 Palveluseteliluokkien kriteerit   
Työ- ja päivätoiminnan vaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaan avun, ohjauksen ja tuen 

tarve. Lähtökohtana on aina kuntoutuksellisuus ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. 

Ohjauksella, tuella ja avulla pyritään edistämään asiakkaan mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista 

elämää. Asiakkaan avun, ohjauksen ja tuen tarpeen muuttuessa, voidaan palveluseteliluokka määrittää 

uudelleen.  

 

Avotyössä asiakkaan työpaikka on toimintakeskuksen ulkopuolella esimerkiksi kouluissa, 

päiväkodeissa, päivittäistavarakaupoissa ja kahviloissa. Asiakas kykenee toimimaan itsenäisesti ja 

itseohjautuvasti saadessaan siihen riittävän tuen. Työtehtävät on suunniteltu yksilöllisesti. Työpaikalla 

on määritelty henkilökunnasta asiakkaalle ohjaaja perehdyttämään sekä tukemaan työstä selviytymistä. 

Työ ja päivätoiminta yksiköstä tuetaan sekä asiakasta että hänen ohjaajaansa työpaikkakäynneillä, 

koulutuksilla ym. ohjaustapaamisilla. Asiakkaan kuntoutuminen haasteellisempiin tehtäviin voi olla 

mahdollista. Tuolloin tavoitteena on kuntouttaminen ja valmentaminen esimerkiksi työsuhteiseen 

työhön ja TE-palvelujen ensisijaisten tukitoimien piiriin.  

 

Työtoiminnassa asiakkaan työpaikka on pääsääntöisesti työ- ja päivätoimintayksikössä. Työtoiminnan 

asiakas kykenee toiminaan itsenäisesti saadessaan ohjausta ja neuvontaa. Asiakas tarvitsee kuitenkin 

tutun ja turvallisen toimintaympäristön sekä ohjaajan tuen säännöllisesti. Työtoiminnan 

kuntoutuksellinen näkökulma on toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työtoiminnan 

tavoitteena voi olla siirtyminen avo- tai työsuhteiseen työhön. Työtoiminnan asiakas tarvitsee 

harjaantumista arkielämän taitoihin, sosiaalisiin suhteisiin, aikuisuuteen ja työelämään. Työtehtäviä 

voivat olla esimerkiksi erilaiset alihankinta- ja oman tuotannon tehtävät, sekä erilaiset palvelutehtävät 

kuten ruokahuolto ja siivous. Työtoiminta voi pitää sisällään myös toimintayksikön ulkopuolella 

tehtävää työtä.   

 

Päivätoiminnassa toimintaympäristö on pääsääntöisesti työ- ja päivätoimintayksikkö. Päivätoiminnan 

asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta säännöllisesti ja runsaammin kuin työtoiminnassa. Toiminnan 

tavoitteet eivät liity työelämätaitoihin vaan ovat enemmän toimintakykyä edistäviä. Toiminnassa 

painottuvat erilaiset toiminnalliset menetelmät. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kodin 

ulkopuoliseen toimintaan, ylläpitää ja edistää sosiaalisia suhteita ja kontakteja, luoda arkeen 

mielekästä toimintaa, tukea toimintakykyä ja omatoimisuutta mahdollisimman pitkään sekä ylläpitää 

psyykkistä hyvinvointia.  Päivätoiminnan asiakkaalla voi olla tavoitteena siirtyminen työtoimintaan.   

  

Vaikeavammaisten päivätoiminnassa tarjotaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. 

Perushoidossa ja kuntoutuksessa korostuvat sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, aistielämykset ja muu 

virikkeellinen toiminta. Vaikeavammaisten päivätoiminnassa asiakkaan toimintakyky on selvästi 

alentunut. Asiakas tarvitsee arkiaskareista selviytyäkseen jatkuvaa huolenpitoa, hoivaa ja yksilöllistä 

ohjausta sekä monissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan jokapäiväistä toisen henkilön apua.   

 

Päivätoiminnan ja vaikeavammaisten päivätoiminnan perusohjaus on toimintaa, jossa asiakas 

vaatii toistuvaa apua ja neuvoa tai fyysistä ohjausta selviytyäkseen tehtävistään. Asiakkaalla voi 

ajoittain ilmetä haastavaa käyttäytymistä tai muuta huomiota vaativaa puuttumista toimintapäivissä. 

Perusohjauksessa asiakas saattaa edellyttää jonkinlaisia ryhmäjärjestelyjä. Perusohjaukseen kuuluu 

myös sellaiset hoitoa vaativat asiakkaat, joiden hoidontarve on satunnaista ja suhteellisen vähäistä. 
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Tällaisia hoidollisilla toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi vaipan vaihtoja tai wc-toiminnoissa 

avustamista. 

 

Päivätoiminnan ja vaikeavammaisten päivätoiminnan vaativa ohjaus on toimintaa, jossa asiakas 

vaatii jatkuvaa avustusta tai fyysistä ohjausta tehtävistä suoriutumiseen. Asiakkaalla ilmenee haastavaa 

käyttäytymistä keskimääräistä enemmän tai hän tarvitsee hoidollisia toimenpiteitä useasti ja toistuvasti 

päivän aikana. Asiakkaan ohjauksesta vaaditaan eri ohjaajien välistä yhteistyötä ja toimintaohjeita. 

Asiakas tarvitsee jatkuvaa valvontaa, edellyttää ryhmäjärjestelyjä/yksilötuokioiden 

järjestämistä/henkilöresurssien lisäämistä. 

 

Perusohjauksessa sekä vaativassa ohjauksessa on hyvä huomioida, että palveluntuottajan tulee 

mitoittaa henkilöstönsä vastaamaan syntynyttä palveluntarvetta siten, että asiakas on otettavissa 

vastaan ilman kunnan hänelle myöntämiä toimintaa tukevia palveluita. Esimerkiksi henkilökohtaista 

apua ei myönnetä asiakkaalle vaativan tason päivätoimintaan, vaan vaadittava henkilöstöresurssi tulee 

olla palveluntuottajalla itsellä järjestetty.  

 
2.3 Asiakasmaksut   

Vammaisilta ja kehitysvammaisilta asiakkailta ei voida periä maksuja työ- ja päivätoiminnan palvelua 

koskevina maksuina tai palvelumaksuina, mikäli palvelu on myönnetty vammaispalveluna tai 

kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona. Työ- ja päivätoiminnassa asiakas maksaa itse ateriaansa.  

Kuljetukset ovat maksuttomia erityishuoltona myönnetyssä työ- ja päivätoiminnassa. 

Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa voidaan periä asiakkaalta kuljetusmaksu.   

 

Asiakas maksaa itse ostamansa lisäpalvelut joiden ei katsota kuuluvan työ- ja päivätoiminnan 

normaalisisältöön (esimerkiksi retkien omavastuuosuudet tai erilaiset leirimaksut) palveluntuottajalle 

heidän keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista 

aiheutuneista kustannuksista.  

 

2.4 Palvelusetelillä tuotettavan palvelun voimassaoloaika  
Vammaispalveluiden tai kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan palvelusetelipäätös on 

pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva. Palvelusetelipäätöksestä ilmenee palvelun sisältö ja 

voimassaoloaika. Asiakkaan palvelutarpeen päättyessä palveluseteli on voimassa päättymistä seuraavaan 

päivään.  

 

Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa palvelu 2 kuukauden irtisanomisajalla.  

 

 
3 SISÄLTÖVAATIMUKSET 

 

3.1 Henkilökunnan pätevyysvaatimukset ja henkilöstömitoitus  

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten työ- ja päivätoimintayksiköissä 

työskentelevän henkilöstön kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

(817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säädettyjen lakien mukaan. 

Palveluntuottajan henkilökunnalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukaista laillistetun ammattihenkilön pätevyyttä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

ja asetuksen (564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai 
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terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, 

perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä. Yksikössä tulee olla riittävä sosiaalihuollon osaaminen, 

esimerkiksi riittävä määrä sosionomi AMK (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8§) tutkinnon 

edellyttämiä vakansseja. Sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus 

Henkilöstörakenteessa ja vahvuudessa tulee huomioida kunkin asiakasryhmän suositukset ja 

palvelutarve. Henkilöstön määrän ja pätevyyden tulee vastata yksikön toimilupaa. Palveluntuottaja 

vastaa siitä, että henkilöstö on rekisteröitynyt valtakunnallisiin Terhikki tai Suosikki-rekistereihin.  

 

Palveluntuottajan tulee nimetä palvelusta vastaava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla luvan ja 

lainsäädännön mukainen kelpoisuus. Vastuuhenkilön vaihtuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä 

lupaviranomaiselle ja viedä muutos myös Palse.fi –portaaliin. 
 

Palveluntuottaja huolehtii henkilöstön lain edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, 

ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta. 

Palveluntuottajan tulee todentaa käydyt koulutukset tarvittaessa kunnalle. Henkilökunnan 

tehtävänkuvat tulee olla tarkasti määritelty.  

 

Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden tuen ja ohjauksen tarpeen edellyttämällä tasolla. 

Henkilöstön tulee olla koulutettuja, kelpoisuusvaatimukset täyttäviä työntekijöitä.  

Henkilöstömitoituksen tulee olla lain ja toimintalupien mukainen sekä vastattava kuntien vastaavan 

oman toiminnan henkilöstömitoitusta. Henkilöstömitoitusta ja kelpoisuutta tarkastaessa kunta 

noudattaa annettuja lakeja ja täydentävänä mahdollisia STM:n laatusuositusta. Kunta voi seurata 

henkilöstön riittävyyttä tarkistamalla työvuorolistat, henkilöstöluettelon ja henkilöstösuunnitelman. 

Henkilöstömitoitukseen ei tule sisällyttää vapaaehtoistyöntekijöitä, harjoittelijoita, työllistymistä 

edistävässä palvelussa olevia henkilöitä tai näihin verrattavaa vaihtuvaa työvoimaa.  

 

3.2 Tilat ja toimintaympäristö  
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrittelee, että toimintayksikössä tulee olla riittävät ja 

asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Toimintayksiköllä on oltava Aluehallintoviraston hyväksymä 

toimilupa tiloihin, joissa työ- ja päivätoimintaa toteutetaan. Toimintayksikön tilojen tulee täyttää 

asiakkaiden palvelutarpeet ja toimintayksikön kannalta keskeiset laatuvaatimukset. Asiakkaan on 

pystyttävä liikkumaan apuvälinein esteettömästi, turvallisesti ja vaivattomasti.  

 

Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan 

asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti (rakennusviranomainen, 

paloviranomainen, sosiaali- ja terveydenhuollon ao. vastuuhenkilö, terveystarkastaja). 

Toimintayksikössä on oltava päivitetty ja pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja 

turvallisuusselvitys. Henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin. Pelastautumisharjoituksia järjestetään 

vuosittain. Toimitilojen riskitekijät tulee olla kartoitettu ja minimoitu. Yksikössä on sovittu 

menettelytavoista erityistilanteita varten ja riskienarviointi on tehty. 

 

Palveluntuottajilta edellytetään, että tilojen laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on 

kunnossapito-, siivous ja hygieniasuunnitelmat ja vastuuhenkilöt ovat nimettyinä. Palveluntuottaja 

vastaa kaikista talon tilojen siivouksista ja siitä, että tilat ovat siistejä ja hygieenisiä. Siivouspalvelulla 

varmistetaan toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpitäminen.  
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3.3 Ateriat  

Palveluntuottajan tulee turvata asiakkaan riittävä nesteiden ja ravinnon saanti. Asiakkaille järjestetään 

päivittäiset ruokailut, joihin kuuluvat lounas ja iltapäiväkahvi/välipala sekä tarvittaessa aamiainen, 

huomioiden erityisruokavaliot ja asiakkaiden mahdolliset syömiseen liittyvät ongelmat. Aterioiden 

tulee olla monipuolisia sekä ravitsevia ja niiden sisällön tulee noudattaa ravitsemussuosituksia. 

Asiakkaita avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 

 

Yksiköllä tulee olla käytössään ruokahuollon omavalvontasuunnitelma. Ruokalistan tulee olla 

asiakkaiden nähtävillä. Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla on 

hygieniaosaamistodistus ja koko henkilöstö on perehdytetty omavalvontaan (Elintarvikelaki 

13.1.2006/23). Mikäli ateriat valmistaa alihankkija, edellytetään alihankkijalta samoja vaatimuksia 

kuin palveluntuottajalta.  

 

Aterioille on määritelty hintakatot. Hintakatto määrittelee enimmäishinnan, jonka palveluntuottaja voi 

periä asiakkaalta. Palveluntuottaja voi määritellä hintansa hintakattoa alemmaksi. Palveluntuottajaa ei 

hyväksytä palvelusetelijärjestelmään, jos ilmoitettu tukipalveluiden hinta on määriteltyä hintakattoa 

korkeampi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa hinnat kunnan pyytämässä muodossa Palse.fi -portaalissa.   

 

Aterian kustannukset/vrk  5 € / päivä 

 

3.4 Kuljetus  

Asiakkaat kulkevat työ- ja päivätoimintaan mahdollisuuksien mukaan itse tai julkisia liikennevälineitä 

käyttäen. Mikäli asiakkaat eivät tähän pysty, kunta vastaa kuljetuksen järjestämisestä 

kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisissa työ- ja päivätoiminnan palveluissa. Mikäli 

kehitysvammaisten erityishuollon asiakas kulkee itse tai käyttää julkisia liikennevälineitä, kunta 

suorittaa mahdollisen korvauksen matkasta asiakkaalle. Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja 

päivätoiminnassa voidaan periä asiakkaalta kuljetusmaksu.   
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KKKUUUNNNTTTAAAYYYHHHTTTYYYMMMÄÄÄNNN      

MMMAAAKKKSSSUUUTTTAAAKKKSSSAAA   222000222000                  
 

1. ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT  
Voimaan 1.1.2020    

   

 

A) AVOHOITO (Asiakasmaksulaki 734/92, 7-9 §, 25 §; Asetus 842/2014) 
 

1. LÄÄKÄRIKÄYNTIEN MAKSUT 
- terveysasemilla asioinnista peritään käyntimaksu 20,60 € kolmelta ensimmäi-

seltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa  

- maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin 

pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyes-

sä suoraan osastolle 

- peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu  

50,80 €; ei alle 15-vuotiailta 

    

2. TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN SAIRAAN-

HOIDOLLINEN VASTAANOTTOKÄYNTI 
- käyntimaksu 11,40 € kolmelta ensimmäiseltä hoitajakäynniltä kalenterivuo-

dessa 

- hoitajamaksu peritään sairaanhoidollisista käynneistä, esim. injektiot ja in-

fuusiot, ompeleiden poisto, päivystävä sairaanhoitaja (esim. vatsatauti, fluns-

sa), haavan hoidot, rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset, kansansairauk-

sien hoitoon liittyvät hoitajien vastaanotot (esim. astma, reuma, sydänsairau-

det, INR-vastaanotto, diabetes), Doppler-tutkimus, muistihoitajan vastaanot-

to, korvahuuhtelu, Pef-seuranta, jalkahoito 

o terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat 

maksuttomia (esim. rokotusohjelman mukainen rokotus, terveystar-

kastus, terveysneuvonta, ehkäisyyn liittyvä käynti); maksua ei peritä 

tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, päihteiden korvaushoidosta, ei-

kä psykiatrisen hoidon käynneistä 

- maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin 

pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyes-

sä suoraan osastolle. 

- hoitajamaksut kerryttävät maksukattoa 

- jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkäril-

lä, ei hoitajakäyntimaksua peritä 
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3.   FYSIOTERAPIAMAKSUT 

- yksilöterapiasta peritään 11,40 €/käyntikerta (maksukaton ylittymisen jälkeen 

maksuton) 

- kotikäynti 12,00 €/käyntikerta  

- veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen. Maksua ei peritä myöskään alle 18-

vuotiailta eikä pelkästään apuvälinetarpeen arviointiin perustuvista käynneis-

tä 

- apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus 20 €/tunti + kilometrikorvaus (mini-

miveloitus 15 €) (YH 19.12.2012/202 §) 

 

4. SUUN TERVEYDENHUOLLON MAKSUT 
- alle 18-vuotiaille maksutonta 

- maksut määräytyvät toimenpiteiden mukaan.  

- hoitoon ja tutkimuksiin lisätään aina perusmaksu. 

     (maksuasetuksen 772/98 § 9 mukaiset enimmäiskorvaukset): 

1. Perusmaksu 

Suuhygienisti   10,20 €/käynti 

Hammaslääkäri   13,10 €/käynti 

Erikoishammaslääkäri                       19,20 €/käynti 

Käynti asiakkaan luona hammaslääkäri 18,90 €/käynti 

     muu henkilö 12,00 €/käynti 

2. Tutkimukset: 

                                        a) Toimenpideluokituksen SA -ryhmän tutkimuksista käyntikerralla  8,40 € 

                                        b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista hammaskuvalta            8,40 € 

                   c) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta        18,90 € 

3. Ehkäisevä hoito 

Kulloinkin voimassa oleva sairausvakuutuskorvaustaksa; ehkäisevän hoi-

don ja terveyskasvatuksen toimenpiteet käyntikerralta                8,40 € 

    4. Sairauksien hoito 

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta koh-

dassa 5 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä. Kultakin toimenpiteeltä: 

Vaativuusluokka: 

0-2     8,40 € 

3-4   18,90 € 

5-7   37,50 € 

8-10   54,90 € 

11-   77,00 € 

                    5. Proteettiset toimenpiteet 

a) proteesien hoito: pohjauksella   54,90€ 

korjaus   37,50 € 

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 € 

c) kruunut ja sillat hampaalta 183,50 € 

d) rankaproteesi  222,70 €   

- Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi oikomislaitteista ja 

hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuvat hammastekniset ku-

lut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suoritta-

nut maksua suoraan valmistajalle. 

- Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava mak-

su 

- Jos potilaan annettujen käyttöohjeitten vastaisen menettelyn tai ilmeisen huo-

limattomuuden vuoksi on aiheutunut oikomislaitteen häviäminen tai vahin-

goittuminen, peritään häneltä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahin-

goittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet kulut todellisten kustannusten 

mukaisina. 
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- Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraa-

nitunnus (myös miinanraivaajat), ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, 

ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. 

- Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä käyttämättä 

jääneen ajan maksu 50,80 €. 

- Suun terveydenhuollon maksut eivät sisälly maksukattoon 

-    Myös odottavilta äideiltä peritään suun terveydenhuollon maksu 

 

5. KOTISAIRAANHOIDON/KOTISAIRAALAN MAKSUT 
- käyntimaksu palveluista on 12,00 €/käynti (enint.. 3 kertaa/vrk) 

- lääkärin kotikäyntimaksu 18,90 €/käynti 

- jos asiakkaalla on voimassa oleva kotipalvelun kuukausimaksu, ei kotisai-

raanhoitoa eikä lääkärin kotikäyntimaksua laskuteta 

- veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen 

> kotona annettava hoito ei kerrytä maksukattoa! 

 

6. LABORATORIO- JA RÖNTGENMAKSUT 
- terveyskeskuksen määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset maksuttomia  

- terveyskeskuksessa yksityislääkärilähetteellä tehtävät diagnostiikkapalvelut 

ja kuviensiirtomaksut hoitaa Satadiag. 

 

7.  SARJASSA ANNETTAVA HOITO 
- Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,40 €/hoitokerta (esim. siedätyshoi-

to, lääkinnällinen kuntoutus) 

- Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45. 

- ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen 

- veteraaneille maksuton  

- ei peritä alle 18-vuotiailta 

(kotona annettava hoito ei ole sarjahoitoa) 

 

8. MUUT 
- Silmänpohjatutkimuksista/ultraäänitutkimuksista peritään peruuttamattomas-

ta poisjäännistä käyttämättä jääneen ajan maksu 50,80 € 

- Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät tutkimukset: 

 hoitajan/asiantuntijahoitajan tekemät tutkimukset 38,00 €/67,20 € 

(esim. Holter, Spirometria, ABI, EKG)        

 lääkärin tekemät tutkimukset      100,00 € 

 erikoislääkärin tekemät tutkimukset (esim. ergometria) 200,00 €  
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B) TODISTUSMAKSUT  

(Asiakasmaksulaki 734/92, 23 §; Asetus 842/23.10.2013) 
 

LÄÄKÄRINTODISTUKSET 
1. TAVALLINEN   50,80 € 

- C-todistus, T-todistus 

- E-lausunto 

- lääkärintodistus vammaispalvelulain perusteella annettavien 

palvelujen hakemiseksi (esim. kuljetuspalvelu) 

- vaihto-oppilastodistus 

- todistus invalidiprosentista verotukseen 

- hammaslääkäritodistus 

- todistus kypäräpakon vapauttamisesta 

- todistus turvavyön käytön tai autoveron vapauttamisesta  

- meripalvelutodistus 

- todistus laskuvarjohyppääjä- ja sukeltajakurssille yms. 

- lausunto oikeudenkäyntiä varten 

- todistus hoitotukea varten 

- todistus vapaaehtoisesta asepalvelusta varten 

- lausunto holhousasioissa, kun asiakas omasta tai omaisensa 

aloitteesta pyytää 

- lausunto työvoimatoimistoa varten 

- todistus taksiajolupaa varten 

 

2. AJOKORTTITODISTUS 

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyistä ajo-oikeuden saamiseksi tai säi-

lyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta 61,00 € 

  

 

 

Rintamamiestunnuksen omaavilta veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä mak-

sua todistuksesta, joka oikeuttaa pääsyn veteraanikuntoutukseen (koskee myös muita 

sodanaikaisiin tehtäviin osallistuneita esim. miinanraivaajia ja lottia). 

 

Jos lääkärintodistuksia ja -lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään 

maksu normaaliin tapaan. 

 

Todistusmaksuissa ei ole ikärajoja, eivätkä ne kerrytä vuotuista maksukattoa. 
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C) VUODEOSASTOMAKSUT 
(Asiakasmaksulaki 734/92, 12-13 §; Asetus 842/23.10.2014) 
 

- lyhytaikaisen laitoshoitomaksu 48,90 €/vrk 

- alennettu laitoshoitomaksu 22,50 €/vrk, kun maksukatto täynnä 

- päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 € (ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen) 

- omaishoidon lakisääteinen vapaa 11,40 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa; peri-

tään myös maksukaton ylittymisen jälkeen) 

- Laitoshoidon maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä 

on kalenterivuodessa kertynyt seitsemän. 

- vuodeosastopotilailta ei laskuteta fysioterapiahoitoa erikseen 

- Lyhytaikaiseen hoitoon sisältyy kiireellinen hammashoito ja pitkäaikaiseen 

hoitoon suun terveys kokonaisuudessaan 

 

Lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi lukuun ottamatta tilanteita, joissa potilas lähe-

tetään välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi ja potilas sisäänkirjoitetaan 

vastaanottavaan laitokseen (maksuasetus § 2 ja § 12).  

 

 

 

D) KOPIOINTIMAKSUT 
 

- 0,50 €/värikopio (+ alv 24 %) 

- 0,05 €/mustavalkokopio ” 
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ASIAKKAALLE MAKSUTTOMAT PALVELUT 
- neuvolapalvelut ja lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset 

- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut 

- työterveyshuollon palvelut työntekijälle  

- puheterapiapalvelut 

- psykologipalvelut 

- psykiatrian avopalvelut 

- terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon hoitajakäynnit; hoitajakäynnit liittyen 

tartuntatautilain mukaiseen hoitoon, päihteiden korvaushoitoon tai psykiatriseen hoitoon 

- terveyskeskuslääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset 

- sukupuolitautitestit (myös yksityisen määräämät) 

- fysioterapian ryhmiin osallistuminen 

- alle 18-vuotiaan suun terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet 

- alle 18-vuotiaiden lääkäri- ja hoitajakäynnit terveysasemalla 

- alle 18-vuotiaiden käynnit jalkahoitajalla 

- hoitoon liittyvät todistukset: 

 sairaslomatodistukset 

 b-todistus 

 todistus lapsen sairaudesta 

 matkatodistukset esim. todistus koulukyytiä varten, koululaisten ruoka-

allergiatodistukset 

 nuorison terveystodistukset 

 tutkimus- ja hoitomääräykset 

 lausunto asevelvollisuudesta vapauttamiseksi 

 SVOL-lähete/maksusitoumus lääkinnälliseen kuntoutukseen 

 aborttilausunnot 

 sterilointitodistus 

 kuolintodistukset 

 holhoustodistukset; holhouksen purkaminen (tuomioistuimen tai maistraatin 

määräyksestä), kehitysvammaisten rajoittamispäätökset, todistus vammaisen 

pysäköintiluvasta 

 todistus veteraanikuntoutusta varten 

- terveysasemalla käytettävät hoitotarvikkeet kuten lääkkeet, sidetarvikkeet ja katetrit 

             diabeetikoille, avannepotilaille ja eräille muille potilasryhmille jaettavat hoitotarvikkeet 

- käynnit sosiaalityöntekijällä ja potilasasiamiehellä 

- kutsuntoihin osallistuvien käynnit 

- isyystutkimukseen liittyvä lääkärikäynti 

- alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmat (B-lausunto Kelaa varten) 

 

Veteraaneille maksutonta  
(koskee myös miinanraivaajia ja Lotta-tunnuksen omaavia, joille on määritelty sotainvaliditeettiprosentti) 

- lääkärikäynti/hoitajakäynti 

- päivystyskäynti 

- fysioterapiakäynti 

- kotisairaanhoidon käynti 

- sarjassa annettava hoito 

- jalkahoidot 

- todistusmaksut veteraanikuntoutusta varten 

- hammashoito (tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikkaan liittyvä kliininen työ) 
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MAKSUKATTO 
 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalen-

terivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoa kerryttäneet 

avohoidon palvelut maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu ale-

nee 22,50 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten 

maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 

 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri-

käynnit (vuosi-, käynti- ja päivystysmaksu), terveydenhuollon ammattihenkilön 

sairaanhoidollinen vastaanottokäynti, fysioterapia, sarjahoito (sis. jalkahoito ja 

siedätyshoito), poliklinikkamaksut, lääkinnällisen kuntoutusterapian omavas-

tuuosuudet, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut niin 

terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon laitoksissa. 

 

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esim. hammashoidosta, kotona annet-

tavasta hoidosta, työterveyshuollosta, sairaankuljetuksesta ja lääkärintodistuk-

sista, eikä erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärinlähetteellä tehtävien 

laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja, tulosidonnaisia maksuja eikä 

maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmava-

kuutuksen perusteella. 

 

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä 

varten hän voi pyytää terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksu-

kuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin 

asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveys-

keskus tai muu julkinen terveydenhuolto. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä maksukattoon liittyvissä 

asioissa yhdyshenkilöinä toimivat  

Harjavallan terveysasemalla Jaana Vilkgrund 044 450 3260 

Kokemäen terveysasemalla  Aino Vähä-Heikkilä 044 450 3810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yhtymähallitus 8.1.2020 § 9 

 

 
2. HENKILÖKUNNALTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

 
 

- Ruokailu (sis. alv 14 %):                    

o Lounas   5,40 € (sis. jälkiruoka tai kahvi)          

o Kevytlounas   4,00 €   

o Jälkiruoka   1,30 € 

o Vieraslippu   8,90 € 

 

Henkilökunnan ateriahinnalla ruokailevat lisäksi mm. työharjoittelijat, kun-

toutujat ja oppisopimusopiskelijat. 

 

- Auton lämmitystolppa  

                

o 20 €/talvikausi 

 

 

 

3 . TILAVUOKRAT 
 

 Kuntayhtymä perii tilojen käytöstään seuraavasti: 

- Kokoushuone Tietotupa 10 €/hlö 

- Yksittäisen tilan vuokra Harjavallan pääterveysasemalla on 

7,20 €/m2/kk 

 

 

4. ATERIAT 
 

Keittiön tarjoilut kuntayhtymän ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille  

(hintoihin lisätään alv 14 %): 

 

Kahvi   1,60 €  

Kahvi + kahvileipä  2,70 €  

Kahvi + voileipä  3,20 €  

Kahvi + suolainen + makea 3,70 €  

Täytekakkukahvi  4,20 €  

Iltapala + kahvi  8,80 €  

 Lounas   7,80 €  

 

Ateriamaksu vammaispalvelulain perusteella järjestettävissä asumispalveluissa 13 

€/vrk (YH 7.11.2018 § 102) 

YH 8.1.2020 § 10: vammaispalvelulain perusteella järjestettävissä asumispalveluissa 

peritään kohtuullisuusperiaate huomioiden ateriamaksua 15 €/vrk ja ylläpitokorvausta 

yksilöllisen tarpeen mukaan 25-45 €/kk:ssa. Mikäli asumisyksikön ateriahinta on tätä 

alhaisempi, asiakkaalta peritään ko. yksikön hinta. Kotona palveluasumisessa olevat 

asiakkaat maksavat ateriapalvelusta kotikuntansa sosiaalitoimen vahvistaman ate-

riamaksun. Hinnat astuvat voimaan 1.4.2020 alkaen.  

 

 

 



Yhtymähallitus 8.1.2020 § 9 

 

5.KUNTALASKUTUS    
 

Vuosi 2020 hinnoitteluperusteet

PALVELU HINNOITTELU-

PERUSTE

YKSIKKÖ-

HINTA-

ARVIO

KÄYNTI-

ARVIO

LISÄSELVITYS

Lääkärin vastaanottokäynti Käyntihinta 100,00 18 500 Peruskäynti, etävastaanotto

Lääkärin vastaanottokäynti, laaja Käyntihinta 148,00 17 100 Yli 30 min, kaksoiskäynti, jolloin potilas käy 

välillä röngenissä tai labrassa, käyntiin saattaa 

liittyä normaalia suurempia 

materiaalikustannuksia sekä avustavan 

henkilöstön käyttöä; lääkärin kotikäynti

Konsultaatio 53,00 19 270 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 

konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 

asianmukainen sairauskertomusmerkintä

Erikoislääkärivastaanottokäynti Käyntihinta 200,00 2 240 Lisäksi kunnalta peritään käyntiin sisältyvät 

tutkimuskustannukset toteutuneen mukaisesti

Konsultaatio 74,00 6 420

Asiantuntijahoitajapalvelut Käyntihinta 67,20 17 312 Esim. diabeteshoitaja, sydän/reumahoitaja, 

psyk.sairaanhoitaja, muistihoitaja, haavahoitaja 

(koskien vaativaa haavanhoitoa), jalkahoitaja

Konsultaatio 44,20 11 551

Muun avohoidon palvelut Käyntihinta 38,00 37 507 Esim. neuvola

Konsultaatio 21,00 10 882

Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 

konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 

asianmukainen sairauskertomusmerkintä

Laboratorio Käyntihinta 38,20 30 871

Röntgen Käyntihinta 55,00 5 238

Fysioterapia Käyntihinta 58,00 6 297

Konsultaatio 30,00 1 100

Hammashuollon vastaanottopalvelut

   Hammaslääkäri (sis. suukirurgia) Käyntihinta 116,00 21 770

   Suuhygienisti Käyntihinta 50,00 5 000

Kotisairaanhoitopalvelut Käyntihinta 73,00 11 000

Konsultaatio 38,50 2 374

Kotisairaalapalvelut Käyntihinta 86,60 8 201

Konsultaatio 42,40 1 445

Kotikuntoutusjakson alkukartoitus 131,86 256

Sairaalapalvelut

    Hoitoisuusluokka I Hoitopäivähinta 230,00 633

    Hoitoisuusluokka II Hoitopäivähinta 275,00 7 402

    Hoitoisuusluokka III Hoitopäivähinta 312,00 1836

Palliatiivisen poliklinikan/vo. avohoitokäynnit Käyntihinta 100,00 peruskäynti

Käyntihinta 148,00 laaja käynti

Konsultaatio 53,00 
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Psykososiaaliset palvelut Käsittää perheneuvolatoiminnan, 

kuntoutussuunnittelun ja -ohjauksen sekä 

psykologi- ja puheterapiatoiminnan

  Suorite Aikaperuste 

(alkava 45 min)
79,80 7 458

  Käynnin korvava konsultaatio Konsultaatio 48,50 1 674 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 

konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 

asianmukainen sairauskertomusmerkintä

Sosiaalipalvelut Todelliset 

kuntakohtaiset 

kustannukset

Kustannuksiin mukaanluetaan oman 

henkilöstön palkat sivukuluineen todellisten 

kustannusten mukaisesti sekä yhteisten 

kustannusten nk. vyörytyserät

Audionomipalvelut

  Käynti Käyntihinta 86,70 350

  Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio 48,10 25 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 

konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 

asianmukainen sairauskertomusmerkintä

  Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h) Aikaperuste 119,20 13

  Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 356,30 159

Ryhmäkäynnit

1) Useamman ammattilaisen osallistuminen 

työryhmään

Asiakaskäsittely

/ammattihenkilö
48,50 Kolme tai useampia ammattihenkilöitä 

esim. kuntoutuksen asiakastyöryhmät

2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät esim. reuma-, sydän-, tupakasta 

vieroittautumisryhmä, depressioryhmä

     a) Yhden ammattilaisen vetämät ryhmät

     Sairaanhoitaja, terv.hoitaja tai fysioterap. Käyntihinta/hlö 9,00 30-60 minuuttia

Käyntihinta/hlö 15,00 yli 60 min

      Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Käyntihinta/hlö 13,00 30-60 minuuttia

Käyntihinta/hlö 18,00 yli 60 min

      Erikoislääkäri Käyntihinta/hlö 18,00 30-60 minuuttia

Käyntihinta/hlö 23,00 yli 60 min

     b) Kahden ammattilaisen vetämä ryhmähoito esim. nivelrikkoryhmä, tasapainoryhmä, 

tulpparyhmä, painonhallintaryhmät ym.

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 17,00 30-60 minuuttia

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 25,00 yli 60 min

3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana

     Terv.hoitaja, sairaanhoitaja tai fysioterap. Aikaperuste (h) 42,40 

     Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Aikaperuste (h) 106,40 

     Erikoislääkäri Aikaperuste (h) 209,70 

Käynnit muissa terveyskeskuksissa Läpilaskutus

Kiireellinen hoito (päivystys) Ko. terveyskeskuksen laskuttama  käyntihinta

Maksusitoumuskäynnit Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta

Terveyskeskusvaihto Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta

Kuntoutustyöryhmän ostopalvelukäynnit Ko. palveluntuottajan laskuttama käyntihinta

 

Käynneistä vähennetään kotisairaanhoidossa sotainvalidien käynnit sekä vakuutusyhtiöiltä laskutettavat täyskustannus-

korvauskäynnit. Laboratorio- ja röntgenkäynneistä vähennetään työterveyshuollon, yksityisen työterveyshuollon, va-

kuutusyhtiöiden täyskustannuskäynnit sekä vuodeosastojen tutkimuskäynnit. Vuodeosastopäivistä vähennetään Valtio-

konttorista perittävät käynnit. 

Lastensuojelulain piiriin kuuluvat asiakkaat > sijoittajakuntaa saa laskuttaa ilman maksusitoumusta (lastensuojelulaki 

1.1.2008) 

Opiskeluhuollon mukaiset psykologipalvelut saadaan laskuttaa oppilaan kotikunnalta (oppilas- ja op.huoltolaki; voim. 1.8.2014) 
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ULKOMAALAISET 

Pääsääntö: 

Jos henkilöllä on eurooppalainen sairaanhoitokortti (tai kortin korvaava todistus), laskutetaan Kelaa; asiakkaalta lasku-

tetaan asiakasmaksu. Jos henkilöllä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, laskutetaan asiakkaalta täyden korvauksen 

hinta.  

 

6) TYÖTERVEYSHUOLTO  
    

- Työterveyshuollon perusmaksu 27 €/työntekijä 

- Työterveyshuollon hinnat liitteessä 1 

- Työtapaturmissa laskut suoraan vakuutusyhtiöille 

- Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus 350 €/henkilö (YH 

5.9.2018 § 79) 

 

7) MUUT 
 

- VAKUUTUSYHTIÖT: 

- Peritään vakuutusyhtiöiltä kuntalaskutuksen mukaisesti 

- Laboratorio- ja röntgentutkimus: Jos samana päivänä lääkärikäynti ja 

tutkimukset > laaja käynti, jos pelkkä röntgentutkimus > hoitajakäyn-

nin hinta 

- TURVAPAIKANHAKIJAT: Peritään Suomen Punaiselta Ristiltä/vast. toimijalta 

kuntalaskutuksen mukaisesti. Myös asiakasmaksut. 

- VALTIOKONTTORI: Sotainvalidien hoito 

- VALTIO: Puolustusvoimilta laskutetaan kutsuntaikäisten ennakkotarkastusten 50 

€/hlö ja kutsuntatilaisuuden lääkärin työstä 50 /h. 

- LABORATORIO- JA RÖNTGENTUTKIMUKSET MUILTA: 

- Ulkopaikkakuntalaisten kohdalla ei laskuteta kiireellistä laboratorio- 

tai röntgentutkimusta erikseen, vaan ne kuuluvat laajennetun lääkäri-

käynnin hintaan Jos ulkokuntalaisella on pelkkä röntgen/laboratorio-

tutkimus (maksusitoumus/tk-valinta) laskutetaan muun avohoidon 

palvelun hinta. 

- SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 

- Satakunnan keskussairaalan lähetteellä tulleista asiak-

kaista peritään keskussairaalalta sopimuksen mukainen  

EKG -tutkimuksen hinta 22 € 

- POLIISILAITOKSET 

- Humalatilojen näytteenottomaksu on 6,58 €  

          (klo 22 – 7 sekä pyhäpäivinä korotettu taksa 13,16 €) 

      > ei tilastoida 

- VANHAINKODIT 

- Lääkärien käynti vanhainkodissa 163,00/alk.tunti   

- Asiantuntija sairaanhoitajan palvelut vanhainkodissa 67,20 

€/alk. tunti 

 

- GERIATRIN KÄYNTI YKSITYISESSÄ HOITOLAITOKSESSA 

- 200 €/alkava tunti; 74,00 €/käynnin korvaava konsultaatio 

 

 -     VARASTOLASKUTUS 
- tavaratoimituksiin lisätään toimitusmaksu. Toimitusmaksu 

lasketaan rivimaksuna niin, että kustakin tuoterivistä peritään 

1,60 € rivimaksu. 
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- VÄLINEHUOLTO 

- 50 €/tunti (+ alv 24 %) 

 

- OPPILAITOKSET: Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot 

- Satakunnan Ammattikorkeakoulu:  

- Ohjauspäivä  6,70 €      

- Suojavaatekorvaus  1,20 €  

- Kilometrikorvaus  0,03 €  

- Muut oppilaitokset 

- ohjausviikko 35,00 €    

    

 

8) VIIVÄSTYSKORKO 

 
- Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, maksamattomat 

laskut lähetetään perintätoimistoon. Perintätoimisto laskuttaa suoraan asiakas-

ta. 

 

9) TARKEMMAT SÄÄDÖKSET 
  

- Maksujen määräytymisestä ja perusteista on tarkemmat tiedot sosiaali- ja ter-

veyshuollon asiakasmaksulaissa ja asetuksessa 
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