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1. PALVELUSETELI
Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Rauman kaupunki järjestää tehostetun palveluasumisen
palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009)
mukaisesti. Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kunta velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat sääntökirjan
määräyksiä.

2. SÄÄNTÖKIRJA
Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:n 1 mom. 5 kohdassa tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajalle. Hakeutuessaan kunnan palveluseteliyrittäjäksi yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja. Itse palvelua tuottaessaan sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas ja
vastuut eivät kohdistu kuntaan.
Kunta ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön/ henkilöt, jotka toimivat
yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.
Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kunta ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee
sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitussa päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta.

3. MÄÄRITELMÄT
Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan tehostettuun
palvelusasumiseen oikeutetulle kunnan asukkaalle myöntämää sitoumusta, jonka mukaan
se korvaa palveluntuottajan antaman palvelun; hoidon, huolenpidon, ateriat ja turvapalvelut
palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti kunnan ennalta määräämään arvoon asti.
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 säädetyllä tavalla.

Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelinarvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.
Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3
§:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta.
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 tehostetun palveluasumisen palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4
§:n mukaisesti.
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämässä toimintayksikössä. Asumispalvelut on tarkoitettu niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen.
Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kuulumattomia palvelukodissa tarjottavia palveluita, jotka asiakas hankkii omaehtoisesti ja myös maksaa itse (esimerkiksi fysioterapia, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut).

4. KESKEINEN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja
sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palveluntuottajan tulee
myös varautua normaaliolojen erityistilanteisiin.

5. PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN
Tehostetun palveluasumisen palvelutuottajaksi hakeudutaan erillisellä lomakkeella (liite 1).
Palveluntuottajaksi voidaan hakeutua jatkuvasti ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kaupunki voi hyväksyä vain palvelujentuottajan:

 joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin
 joka täyttää toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011)









asetetut vaatimukset sekä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) palvelulle asettamat vaatimukset.
jolla on Aluehallintoviraston tai Valviran lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan
aloittamista tai olennaista muuttamista
jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta
kunnalliselta toiminnalta
jolla on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä
joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat
vaatimukset
jolla on omavalvontasuunnitelma
joka toimittaa kuluvan tai edellisen vuoden toimintakertomuksen tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuluvan vuoden tai seuraavan vuoden toimintasuunnitelman

6. HYVÄKSYMISMENETTELY
6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi
Työryhmä, johon kuuluvat hyvinvointia edistävien toimintojen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelupäälliköt, haastattelee palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvan palveluntuottajan. Päätöksen kaupungin palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisestä tekee vanhuspalvelujen johtaja
ed. mainitun työryhmän esityksestä.

6.2 Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen
Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan
nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:
 palvelutuottaja ei täytä/noudata lainsäädännön asettamia vaatimuksia
 hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta: hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset palvelut ja veloitukset eivät toteudu
 palveluntuottaja ei noudata kunnan suullisesta tai kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja;







palveluntuottaja on poistettu ennakkoperintärekisteristä tai tullut maksukyvyttömäksi,
ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan; tai
palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa.
luottamus palveluntuottajaan on muusta syystä heikentynyt.
Aluehallintovirasto tai Valvira on keskeyttänyt tai lopettanut toimiyksikön toiminnan.

Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Peruuttaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua peruuttamispyynnöstä.
Palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle toiminnan osittaisesta tai kokonaan
lopettamisesta tai loppumisesta. Jos palveluntuottajan toiminta loppuu, asiakkaiden asiakirjojen on siirryttävä kunnalle kuukauden (1 kk) kuluessa toiminnan loppumisesta .

7. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS
Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai sosiaalipalvelusta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuottajalla.
Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän
saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

8. PALVELUJÄRJESTELMÄN OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN
ASEMA
8.1 Kunta
Kunta toimii palvelun järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne yrittäjät, jotka täyttävät
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n 1 mom 1– 4 kohtien vaatimukset sekä tämän sääntökirjan asettamat muut vaatimukset ja ehdot.
Kunta tekee päätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä ja merkitsee hyväksymänsä palveluntuottajat lain 4 §:n 3 mom tarkoitettuun luetteloon. Kunta voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia koskevat hyväksymispäätökset peruuntuvat

siitä lukien, kun päätös on annettu palveluntuottajalle tiedoksi. Palveluntuottajan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua päätöksen tiedoksiantopäivästä lukien. Tiedoksiantopäivää ei lasketa tiedoksiantoaikaan.
Palvelun järjestäminen palvelusetelillä ei muodosta sopimussuhdetta kunnan ja palveluntuottajan välille eikä kunnan ja asiakkaan välille. Kunta ei muutoinkaan vastaa asiakkaan ja palveluntuottajan palvelusuorituksista eikä velvoitteiden noudattamisesta toisiaan kohtaan. Se
ei myöskään vastaa heidän toisilleen tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista.
Kunta valvoo palveluntuottajien toimintaa sen mukaisesti kuin tässä sääntökirjassa jäljempänä määrätään. Kunnalla on oikeus saada palveluntuottajalta palvelutuotantoonsa liittyvät
tiedot ja selvitykset.
Kunta päättää alihankkijoiden hyväksymisestä, kun kyseessä on peruspalveluun (hoitoon ja
huolenpitoon) liittyvä alihankkija. Jos palveluntuottaja käyttää alihankkijaa tukipalveluissa,
palveluntuottajan tulee tehdä kunnalle ilmoitus alihankkijasta. Kunta voi perustellusta syystä
kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Kunta päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin kyseiseen palveluun. Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita
palveluntuottajalle.

8.2 Asiakas
Kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle, joka täyttää tehostetun
palveluasumisen myöntämisedellytykset. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta
palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin. Asiakasta voi edustaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9
§:n 1 momentin sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 § 2 momentin mukaisissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö / asioiden hoitaja
Jos asiakas ottaa käyttöönsä palvelusetelin, asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien luettelosta. Asiakas tai edellä mainittu edustaja tekee valitun
palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta sekä erillisen sopimuksen palveluasunnon
vuokraamisesta.
Sopimussuhteeseen sovelletaan palvelun osalta kuluttajansuojansuojalain 3 ja 4 lukujen
säännöksiä, soveltuvin osin analogisesti lain 8 luvun säännöksiä sekä kuluttajaoikeuden ja
sopimusoikeuden yleisiä periaatteita. Vuokrasuhde määräytyy asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Edellä mainitut sopimukset ovat voimassa toistaiseksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisella irtisanomisajalla.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan
tuottamien ja tämän sääntökirjan tarkoittamien hoiva- ja huolenpitopalvelujen (sisältäen ateriat) maksamiseen. Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus tehostettuun palveluasumiseen säilyy siihen saakka, mikäli asiakkaan olosuhteissa ei tapahdu
sellaisia muutoksia, joiden perusteella oikeus tehostettuun palveluasumiseen voidaan katsoa lakanneen.
Asiakas on velvollinen antamaan kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan, hänen valtuuttamansa henkilön tai edunvalvojansa tulee ottaa yhteyttä valitsemaansa palveluntuottajaan palvelusopimuksen tekemistä sekä siihen kuuluvan asunnon
vuokraamista varten.
Vuokrasuhteessa asiakkaan velvollisuudet määräytyvät asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Asiakas maksaa vuokran ja hoivan palvelusetelin ylittävältä osalta
(omavastuuosuuden) sekä hankkimiensa mahdollisten lisäpalveluiden maksut palveluntuottajalle heidän keskinäisten sopimustensa mukaisesti.
Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan hyvä
kohtelu, palvelu ja hoito; hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja tietojen asianmukainen
käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö.
Asiakas voi hakea muutosta tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon
korottamista koskevaan päätökseen oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan kunnan sosiaalija terveysvaliokunnalle. Muutoksenhakuohjeet annetaan päätöksessä.
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaali- ja terveydenhuollon johtavalle viranhaltijalle, siten kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään. Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten kaupungille ja/tai aluehallintovirastolle (AVI).
Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai
palvelun aiheuttama vahinko) voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös
muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto ja kuluttajaoikeusneuvoja ovat tältä osin
toimivaltaisia. Asiakas voi myös nostaa kanteen asiasta käräjäoikeudessa. Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian selvittämiseksi.

8.3 Palveluntuottaja
Palveluntuottajan tulee olla saanut aluehallintoviranomaisen lupa tuottaa ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja.
Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990), ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980)
sekä muun tämän sääntökirjan mukaista palvelutoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.
Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin.
Palvelun tulee täyttää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:ssä
säädetyt hyvän sosiaalihuollon sekä hyvän kohtelun vaatimukset sekä potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain 3§:ssä säädetyt potilaan oikeudet hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun.
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen
arvioida riittävän toiminnasta aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen, ja muut toimintansa edellyttämät voimassa olevat vakuutukset.
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan
mukainen.
Palveluntuottajan tulee toimittaa nähtäväksi päivitetty omavalvontasuunnitelma vuosittain.
Palvelun markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mukaista ja täyttää kuluttajansuojalain vaatimukset.
Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan vuosittain kunnalle tästä sääntökirjasta ilmenevät tiedot ja selvitykset (Liite 3).
Palvelun hinnoista (alv 0%) tulee ilmoittaa vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä
käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja osuuden, joka jää hänen
maksettavakseen.
Palveluntuottajalla on valmius verkkolaskutukseen. Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksella.
Tarkistetusta palvelu- ja hoitosuunnitelmasta toimitetaan kopio kunnalle tiedoksi.

Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja ja määräyksiä siitä
alkaen, kun palveluntuottaja on hyväksytty tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi.
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä.
Lisäksi sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut sekä velvollisuudet.
Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimukseen.
Kun asiakkaalle voidaan osoittaa sopiva asunto palveluyksikössä, palveluntuottaja tekee
asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481).
Asiakkaan oikeus palveluun ja vuokrattuun asuntoon säilyy siihen saakka, kun asiakkaan
olosuhteissa ei tapahdu sellaisia muutoksia, joiden perusteella oikeus tehostettuun palveluasumiseen voidaan katsoa lakanneen.
Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti, mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa. Palveluntuottaja on
palveluasunnon asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitettu vuokranantaja.
Palveluntuottajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu määräytyvät mainitun lain mukaisesti.
Palveluntuottaja on asiakkaaseen nähden kuluttajansuojalain 5 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Palveluntuottajan oikeudellinen asema, kuten vastuu palvelun markkinoinnin lainmukaisuudesta, palvelun viivästyksestä ja palvelun virheestä sekä palvelun aiheuttamasta
vahingosta, määräytyy edellä mainitun kuluttajasuojalain lukujen säännösten sekä oikeusperiaatteiden mukaisesti.
Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti.

9. PALVELUN SISÄLTÖ
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, joilla on toimintakyvyn alenemista niin
paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa. Tehostetussa
palveluasumisessa edistetään hyvinvointia ja luodaan turvallinen sekä esteetön asumisympäristö. Tehostettu palveluasuminen korostaa vanhusten elämänlaadun merkitystä, vahvistaa elämän merkityksellisyyden kokemuksia ja kokonaisvaltaista sekä yksilöllistä hyvinvointia
terveyden heikentyessä. Asiakkaan tulee kyetä asua palveluyksikössä elämänsä loppuun
asti, ellei hän joudu hoidontarpeensa takia siirtymään hoidollisempaan yksikköön tai sairaalahoitoon.
Tehostettu palveluasuminen sisältää kodinomaisen ympäristön, asiakkaan kokonaisvaltaisen, ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidon sekä sitä tukevat palvelut, kuten ateriat,

henkilökohtaisen avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella (päivittäiset toiminnot, harrastukset, asiointi ja vierailut), siivous-, hygienia- ja turvapalvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että asuinhuoneessa kalusteina on vähintään säädettävä hoitosänky ja yöpöytä.
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Palveluntuottajan tulee sitoutua tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000), potilaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (785/1992) sekä lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaisesti.


Palveluntuottajan tulee laatia yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa asiakkaalle
yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä sekä omia voimavaroja tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. Hoito
tulee toteuttaa yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään kuuden (6) kuukauden välein sekä aina asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn muuttuessa. Säännöllinen ulkoilu tulee liittää osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Ulkoilun tulee olla turvallista ja asiakkaan toimintakyvyn mukaista.



Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden on saatava käyttöönsä tarvittavat apuvälineet ulkona liikkumiseen. Mikäli asiakas ei saa tarvittavia apuvälineitä julkisen
apuvälinelainaamon yksikön kautta, palveluntuottajan edellytetään hankkivan tarvittavat apuvälineet.



Palveluyksikkö järjestää asiakkaalle kuljetuksen sekä tarvittaessa saattajan sosiaalija terveydenhuollon palveluihin. Asiakas maksaa kuljetuksen ja mahdolliset palvelumaksut, esimerkiksi poliklinikkamaksut.



Asiakkaan päivittäisestä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan ja asiakasta
avustetaan tarvittaessa. Huomioidaan hiukset, kynnet, hampaat ja ihonhoito. Perushygieniatuotteet kuuluvat palveluun. Asiakasta avustetaan wc:ssä tarpeen mukaan ja
hänen yksityisyytensä turvataan hoitotoimenpiteiden aikana.



Asiakas saa kotikunnan hoitotarvikejakeluna sovitun määrän inkontinenssisuojia samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt saavat maksutta. Muilta osin hän maksaa
vaipat itse. Peruspalveluun sisältyvät sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet ja
asiakkaan terveydentilan arviointi ja seuranta sekä sen vaatimat toimenpiteet. Palveluntuottaja vastaa perusterveydenhuolto-tasoisten laboratorionäytteiden ottamisesta
ja niiden kuljettamisesta analysoitavaksi.



Palveluntuottaja voi järjestää yksityiset lääkäripalvelut palveluyksikössä. Asiakas
maksaa tästä lääkäripalvelusta (palvelu ei sisälly palvelusetelipalveluun).



Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan lääkityksestä. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan
lääkehoidon toteuttamisesta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Mikäli palveluntuottaja hankkii asiakkaalle lääkehoidon koneellisena apteekkilääkejakona, vastaa palveluntuottaja kaikista palvelun tuottamiseen liittyvistä kustannuksista. Asiakas maksaa
itse lääkkeensä ja mahdolliset ravintolisänsä.



Asiakas kustantaa omat henkilökohtaiset vaatteensa. Yksikkö vastaa vaatehuollosta.
Asiakkaalle annetaan tarvittaessa apua myös henkilökohtaisten hankintojen tekemiseen, ellei omaisilla ole tähän mahdollisuutta.



Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan etuudet ovat ajan tasalla. Palveluntuottaja avustaa asiakasta ja omaista asiakkaalle kuuluvien etuuksien, esimerkiksi Kelan
eläkkeensaajan asumistuen ja hoitotuen hakemisessa.



Asiakas itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja vastaa asiakkaan rahaasioista. Palveluntuottaja avustaa tarvittaessa asiakasta raha-asioiden hoidossa, ja
tarvittaessa asiakkaalle haetaan edunvalvoja tai hänelle tehdään edunvalvontavaltuutus maistraattiin.



Asiakasta tulee hoitaa mahdollisuuksien mukaan samassa yksikössä elämänsä loppuun saakka. Saattohoito tulee toteuttaa asiakasta ja omaisia tukien.

10. PALVELUN LAATUVAATIMUKSET
10.1 Yleisvaatimukset
Palvelun on vastattava jatkuvasti vähintään sitä tasoa, jota vastaavalta kunnalliselta toiminnalta edellytetään. Palvelun tulee vastata sitä, mitä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:ssä, laissa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain 3 §:ssä sekä laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista (980/2012) vaaditaan.


Mikäli muuta kieltä puhuvan asiakkaan asioimiseen tarvitaan tulkkia, kunta huolehtii
tulkkauskustannuksista. Tulkin tilaamisesta sovitaan yhdessä kunnan ja palveluntuottajan kanssa.



Riittävä sairaanhoidollinen asiantuntemus tulee olla käytettävissä ympärivuorokautisesti. Palveluyksikön toiminnan tulee perustua Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi (STM:n julkaisut 2020:29), ja sen
tulee muutoinkin noudattaa yleisesti hyväksyttyjä sekä voimassa olevia ikäihmisten
hoitoa ja palvelua koskevia lakeja, asetuksia ja suosituksia sekä koko Suomen lainsäädäntöä.

10.2 Tilat ja toimintaympäristö
Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka mahdollistavat tehostetun palveluasumisen tuottamisen. Toimitilojen on jatkuvasti
täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Niiden on lisäksi täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Tilojen tulee vastata asiakkaiden
hoidontarpeita. Tiloissa tulee voida oleskella, liikkua ja toimia mahdollisimman itsenäisesti,
esteettömästi sekä turvallisesti. Liikuntarajoitteisen, esimerkiksi pyörätuolia käyttävän, asiakkaan tulee pystyä liikkumaan tiloissa esteettömästi. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. Tilojen tulee olla varustettu asiakkaiden käytettävissä olevilla, jokapäiväistä toimintaa helpottavilla, palveluntuottajan kustantamilla apuvälineillä.
 Muistisairaiden asiakkaiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityishuomiota. Hoitoympäristön tulee olla heille soveltuva. Yksikön tilojen tulee olla sellaiset, että hoitajan
läsnäolo on helppo havaita ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava hissi.


Piha-alueiden tulee olla turvallisia ja kulkureittien esteettömiä. Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan, ja asiakkailla on halutessaan oltava mahdollisuus ulkoilla
turvallisesti päivittäin.



Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta sekä huollosta tulee olla kunnossapito- ja
hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt tulee olla nimetty.



Asiakkaan hallintaan ja henkilökohtaiseen käyttöön tulee luovuttaa yhden hengen
huone tai kahden hengen huone sekä riittävät hygienia- ja wc tilat aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Huoneessa tulee olla säädettävä hoitosänky ja yöpöytä, halutessaan asiakas kalustaa huonettaan itse. Huoneessa tulee olla asiakkaan tarpeiden mukaiset turva- ym. välineet, laitteet ja järjestelmät. Palveluun kuuluvat vuode- ja liinavaatteet sekä niiden huolto.



Asiakkaan huoneen ja wc:n päivittäisestä siisteydestä huolehditaan. Myös viikoittaisesta perusteellisemmasta siivouksesta sekä vuosittaisesta suursiivouksesta huolehditaan. Yhteisten tilojen siisteys ja ikkunoiden pesu kuuluvat asumisen peruspalveluun. Palveluntuottajan yksikössä tulee olla kirjallinen siivous- ja vaatehoitosuunnitelma, jossa määritellään puhtaustaso. Palvelun laadun edellytyksenä on kodinomaista puhtaustasoa. Palveluyksikössä tulee olla käytössä tavanomaiset varotoimet. Infektio- ja eristystilanteissa siivouksen toteutusta on muutettava kunnan hygieniaohjeistusten mukaiseksi.



Asukas voi tarvittaessa ottaa kotivakuutuksen omalle irtaimistolleen.



Palveluyksiköllä tulee olla pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma

10.3 Henkilökunta
Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, riittävä johtamistaito sekä kokemusta vastaavista tehtävistä.
Tehostetun palveluasumisen yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa sekä terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa vaadittu kelpoisuus (L sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 tai L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja
asetus 564/1994) sekä Valviran laillistus. Toimintayksikön hoitohenkilökunnan sijaisilla tulee
olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan osaaminen.


Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus.



Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu
asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan ja että henkilöstömitoitus noudattaa
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (2012/980) vaatimuksia. Hoitotyön välittömiin tehtäviin osallistuvan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen hoitohenkilökunnan mitoitus tulee olla vähintään 0,6 työntekijää/asukas 31.3.2023 asti, jonka jälkeen hoitohenkilökunnan mitoituksen tulee olla 0,7 työntekijää/asukas. Palveluyksikön hoitohenkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat työntekijät on korvattu
sijaisilla.



Palveluntuottajan tulee huolehtia, että välillisen hoitotyön tehtäviin (siivous, pyykkihuolto, ruokahuolto jne.) on varattu oma resurssi ja tämän resurssin käyttö on tarvittaessa jälkeenpäin todennettavissa.



Lähtökohtaisesti terveydenhuollon ammatillista koulutusta vailla oleva henkilöstö ei
voi osallistua lääkehoitoon. Jos työnantaja kuitenkin arvioi, että yksikön toiminnan
kannalta on välttämätöntä, että kouluttamaton työntekijä osallistuu lääkehoitoon, tulee työntekijä kouluttaa lääkehoidon tehtäviin ja sen pohjalta myöntää hänelle rajattu
lääkehoitolupa (lääkeaine tai asiakaskohtainen). Lääkehoitoon kouluttamaton työntekijä voi riittävän koulutuksen saatuaan antaa asiakkaalle valmiiksi jaettuja lääkeitä
pois lukien PKV ja N-lääkkeet. Työntekijä, jolla ei ole terveydenhuollon ammatillista
koulutusta ja riittävää lääkehoidollista osaamista ei voi vastata asiakkaan lääkehoidosta eikä toimia yksin työvuorossa.



Palveluyksikössä tulee olla henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Asiakkaan tulee aina
halutessaan saada yhteys henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. Hoitotehtävissä toimivien henkilöiden tulee olla suomen kielen taitoisia.



Palveluntuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa alan valtakunnallista, yleissitovaa työehtosopimusta eli yksityisten sosiaalipalvelualan työehtosopimus tai vastaava sopimusta.



Henkilökunnan osaamisen tulee olla asukkaiden hoidon tarpeen edellyttämällä tasolla. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että palveluyksikössä on ajan tasalla
oleva kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Palveluyksikössä
tulee olla myös kirjallinen perehdytyssuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

Palveluntuottajan henkilökunta osallistuu yhteistyöhön asiakkaan, tämän omaisten ja läheisten, kunnan eri toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

10.4 Ateriat
Ateriat kuuluvat osaksi hoivaa ja ne katetaan palvelusetelillä.


Palveluntuottajan tulee turvata asiakkaan riittävä nesteiden- ja ravinnonsaanti. Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluvat viisi ateriaa; aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja välipala, päivällinen sekä iltapala. Asiakkailla on mahdollisuus
päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa, ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa.



Asiakkaille tulee tarjota ikäihmisen makutottumuksia vastaavia maittavia, rakenteeltaan soveltuvia ja ravintosisällöltään iäkkäiden ravitsemussuositusten mukaisia aterioita.



Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille.



Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään noin 1/3 päivittäisestä energiansaannista.



Asiakkaiden yöpaasto ei saa ylittää 11 tuntia. Välipalaa tulee olla aina tarvittaessa,
myös yöaikaan, tarjolla.



Asiakkaiden ravitsemusta sekä painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan.



Ruokalista on asiakkaiden ja omaisten nähtävillä.

Ateriapalvelujen osalta on myös palveluyksikössä ruokahuollon omavalvontasuunnitelma,
joka sisältää hygieniapassit.

Palveluntuottaja ja asiakas voivat sopia erikseen asiakkaan aterioihin mahdollisesti liittyvistä
erityistoiveista (muut kuin edellä mainitut), ja palveluntuottaja voi laskuttaa niistä asiakasta
heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.
Ikääntyneiden ravitsemussuosituksia tulee käyttää asiakkaan ravitsemuksen arvioinnissa,
ohjauksessa sekä käytännön hoitotyössä. Palveluntuottaja kerää säännöllisesti palautetta
ruoan laadusta ja maistuvuudesta. Palautetta hyödynnetään ateriapalvelujen kehittämisessä
ja suunnittelussa.

11. LAADUN HALLINTA JA VALVONTA
Rauman kaupungin valvontasuunnitelma koskee yksityistä palvelutoimintaa, jota sääntelee
laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Valvontasuunnitelma koskee yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisista yksityisistä sosiaalipalveluista asumispalveluja (sosiaalihuoltolaki 21 §). Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisessa
on kysymys julkisoikeudellisesti luvanvaraisesta toiminnasta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen valvonta ja ohjaus ovat sosiaali- ja terveysministeriön
vastuulla. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Aluehallintovirastot (myöhemmin
Avi) ohjaavat ja valvovat valvontasuunnitelmassa tarkoitettuja palveluja alueellaan ja toteuttavat toimivaltaisina viranomaisina alueella tehtävää valvontaa. Kunta vastaa sosiaalihuollon
palvelujen järjestämisestä. Kunnan toimielin, Raumalla sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtävänä on myös valvoa kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toimintaa kunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on vahvistamassaan sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännössä määrännyt vanhuspalvelujen johtajan vastuualue osalta valvontaviranomaiseksi. Kunnan käytettävissä olevista valvonnan muodoista säätää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 15 § (ohjaus, neuvonta ja seuranta) ja 17 § (tarkastusoikeus). Ensisijainen valvonnan toteutustapa on ohjaus ja neuvonta sekä toiminnan kehityksen seuraaminen yhdessä palvelun tuottajan kanssa.


Palveluntuottajalla tulee olla dokumentoidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet ja omavalvontasuunnitelma, jonka tulee olla palvelujen laadunhallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen väline. Omavalvontasuunnitelma tulee olla yksikössä näkyvillä.



Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma ja nimetty, lääkehuollosta vastaava henkilö. Lääkehoitosuunnitelma tulee päivittää vuosittain ja aina tarvittaessa.



Palveluyksikössä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia. Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet tulee olla määritelty. Vastuuhenkilöt tulee olla nimetty, ja näiden henkilöiden vastuut sekä valtuudet tulee olla kirjallisesti määritelty
(tehtävänkuvat).



Palveluntuottaja toimittaa kunnalle henkilöstöluettelon vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen sekä tehtäväkuvineen.



Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoidon ja hoivan tarvetta sekä tavoitteita. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, mutta kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa.



Palveluntuottaja laatii asiakaskaskyselyt, jotka dokumentoidaan ja hyödynnetään palveluntuottajan toiminnan kehittämisessä. Palveluntuottaja toimittaa tulokset tiedoksi
kunnalle. Palveluntuottaja osallistuu kunnan toteuttamiin asiakas- ja omaiskyselyihin.
Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kunnan palvelujen kehittämistä ja seurantaa
varten pyytämien tietojen tuottamiseen, seurantaan ja toimittamiseen.



Palveluntuottajan tulee vastata jokaiseen asiakasreklamaatioon viivytyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti. Reklamaatiot ja niihin annetut vastaukset sekä tiedot tehdyistä toimenpiteistä tulee toimittaa kunnalle neljännesvuosittain.



Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnassa tapahtuvista muutoksista (esimerkiksi viivytyksestä, esteestä tai keskeytyksestä). Samoin vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava kunnan vastuuhenkilölle viipymättä kirjallisesti (myös sähköposti käy). Kunnalla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä.



Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka sisältää myös keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöstiedot, omavalvontasuunnitelman,
lääkehoitosuunnitelman sekä tiedot henkilökunnasta, sen koulutuksesta ja määrästä
sekä kuvauksen siitä, miten henkilöstö pitää yllä ammattitaitoaan. Toimintakertomus
tulee toimittaa kunnalle vuosittain 30.3. mennessä.



Kunnan viranhaltija tekee vuosittainen valvontakäynnin toimintayksikköön, joka on
palvelutuottajan kanssa ennalta sovittu. Valvontakäynnillä käydään läpi yhteistyössä
palveluntuottajan kanssa tehostettuun palveluasumiseen liittyviä asioita sekä palveluntuottajan tietoja, kuten toimintakertomusta. Ennen käyntiä palveluntuottaja lähettää valvovalle viranomaiselle liitteessä 3 ja 4 mainitut asiakirjat ja liitteet.

12. PALVELUSETELIN ARVO JA SEN MYÖNTÄMINEN
12.1 Palvelusetelin arvo
Kunta määrittelee palvelusetelin arvon. Tehostetun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, ja
sen arvosta annetaan päätös asiakkaalle. Palvelusetelin arvo perustuu asiakkaan nettotulotietoihin. Asiakkaiden tulot tarkistetaan vuosittain 1.2. lukien (mm. eläketulot, pääomatulot,
Kelan etuudet). Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaalle kohtuullinen. Palvelusetelistä annetaan asiakkaalle päätös, jossa on palvelusetelin arvo. Palvelusetelin arvoa on korotettava
palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka
se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta on annettava päätös asiakkaalle.

12.2 Palvelusetelin myöntäminen
Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät kunnan
tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteerit.


Palveluseteliin liittyvä omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

13. PALVELUN LASKUTUS ASIAKKAALTA JA KUNNALTA
13.1 Asiakas
Palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa tulee olla merkitty asiakkaan omavastuun määrä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta
toteutuneen palvelun mukaisesti jälkikäteen. Laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä.


Asiakas maksaa oma-aloitteisesti ostamansa palvelut (esimerkiksi fysioterapia-, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut) kokonaisuudessaan palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista
aiheutuneista kustannuksista.



Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan tulee
ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle vähintään kolme (3 kk) kuukautta ennen mahdollista sopimuksen irtisanomista.



Mahdollisesta palvelun hinnan muutoksesta tulee ilmoittaa asiakkaalle vähintään
kolme (3 kk) kuukautta etukäteen.



Tehostetun palveluasumisen yksikköön uutena asiakkaana muuttavan asiakkaan
palveluseteli on voimassa muuttopäivästä lukien.

Asukkaan poissaoloista palveluntuottaja voi laskuttaa seuraavasti:
 Laskutus päättyy kuolinpäivään tai asukkaan muuttopäivään.
 Palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan kunnalta viiden (5) vuorokauden palvelumaksut asiakkaan poissaolon ajalta. Ensimmäiseksi poissaolopäiväksi lasketaan lähtöpäivää seuraava päivä.
 Jos asiakas on kotiutunut sairaalasta ja palaa takaisin sairaalaan 24 tunnin sisällä
kotiutumisesta, niin ko. päivältä maksetaan vuorokausimaksu, mutta palveluntuottaja
voi laskuttaa seuraavat viisi (5) vuorokautta vasta sitten kun asukas on ollut palveluasumisyksikössä vähintään kaksi (2) vuorokautta.
 Palveluntuottaja voi laskuttaa asukkaalta vuokran asukkaan poissaoloajalta vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Asukkaan poissaolopäiviltä asukas maksaa ateriamaksun lähtöpäivältä ja yhdeltä seuraavalta poissaolopäivältä.
 Asukkaan poissaoloista tulee ilmoittaa välittömästi (kahden vuorokauden/arkipäivän
kuluessa) kunnan ilmoittamalle laskutuksen yhdyshenkilölle.

13.2 Kunta
Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja toteutuneen palvelun mukaisen
summan (Vaana Palveluseteli sähköinen palvelusetelijärjestelmä). Tuottaja toimittaa kaupungille asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia ja laskutusta varten.
Nämä tulee toimittaa kaupungille joka kuukauden 5. päivään mennessä. Laskutusjakso on
yksi kuukausi. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen arvon
kunnalta jälkikäteen.

14. SÄHKÖINEN PALVELUSETELI
Rauman kaupunki käyttää Vaana Palvelusetelin sähköistä palveluseteliä. Palvelusetelillä
tuotetusta palvelusta ei lähetetä laskua kunnalle, vaan palveluntuottaja hoitaa laskutuksen
Vaana Palvelusetelin internet-pohjaisessa ohjelmassa ikään kuin verkkopankissa asioiden.
Vaana Palveluseteli - verkkopalvelun käyttöön riittävät:

• internet-yhteys ja
• henkilökohtainen sähköpostiosoite
Kunta ilmoittaa Vaana Palvelusetelille hyväksymänsä palveluntuottajan ja ohjeistaa palveluntuottajan rekisteröitymisessä. Yrityksen tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä
www.palveluseteli.fi , jossa yhteystiedot, hyväksytyt palvelut ja hinnoittelu näkyvät valtakunnallisesti.

Ensimmäisellä palvelukäynnillä palveluntuottaja saa asiakkaalta kunnan laatiman hoitoja/tai palvelusuunnitelman sekä samalla palvelupäätöstunnuksella varustetun palvelusetelin. Palveluntuottaja on velvoitettu tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyys sekä suunnitelman
ja palvelusetelin vastaavuuden toisiinsa.
Palvelusetelin veloitussykli on palveluntuottajan itse valittavissa. Palvelu tuotetaan setelin
voimassaoloaikana ja veloitus täytyy tehdä viimeistään 30 päivää setelin voimassaolon
päättymisestä. Vaana Palveluseteli tilittää rahat kaksi kertaa viikossa pidättäen veloituksen
arvosta voimassa olevan palvelupalkkion. Palveluntuottaja voi vähentää palvelupalkkion
omassa verotuksessaan. Muita kuluja ei synny eli jos ei asiakkaita, ei kuluja. Palveluntuottajalta poistuu kuntalaskutus kun veloitukset tehdään verkkopalvelussa. Tämä vähentää laskutukseen liittyvää työtä, nopeuttaa rahankiertoa ja helpottaa seurantaa. Verkkopalvelussa
muodostuu automaattisesti arvonlisäverolain vaatima tosite kunnalle.
Vaana Palveluseteli-yhteistyön ehdot:

• Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi
• Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Palveluseteli) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana
Palvelusetelin verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

• Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen setelin
arvosta Vaana Palvelusetelille (veloitetaan tilitysten yhteydessä).

1. Palveluntuottaja hakeutuu palvelusetelituottajaksi
2. Kunta ilmoittaa hyväksynnän palveluntuottajalle sekä Vaana Palvelusetelille
3. Vaana Palveluseteli lähettää palveluntuottajalle rekisteröitymisohjeet sähköpostilla

4.
5.
6.
7.

Palveluntuottaja rekisteröityy ja täyttää yrityksen omat tiedot
Rekisteröinti käsitellään 2 viikon sisällä
Vaana Palveluseteli lähettää palveluntuottajalle tunnukset ja käyttöohjeet
Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluseteli.fi -portaalissa
Asiakaspalvelu auttaa verkkopalveluun liittyen
Vaana asiakaspalvelu
puh. 040 172 3700
asiakaspalvelu@vaana.fi
arkisin klo 9.00-15.00



Lisäksi palveluntuottaja toimittaa kunnalle asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia (läsnäolopäivät) ja laskun maksamista varten.



Asiakkaan poistuessa (esim. kuolema) asiakirjat toimitetaan arkistoitavaksi vanhuspalveluiden arkistoon.



Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään asiakkaan
ja palveluntuottajan sopiman hinnan.



Kuolemantapauksissa kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon vielä
kuolemaa seuranneelta päivältä.

Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy palvelusetelillä myönnettyyn palveluun.

15. REKISTERINPITO
Palveluntuottajalta edellytetään sähköistä asiakastietojärjestelmän käyttöä. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen sähköiseen
rekisterinpitoon ja kunnalla tulee olla mahdollisuus päästä palveluntuottajan kunnan lukuun
pitämiin henkilörekistereihin.


Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen laadinnassa ja käsittelyssä
tietosuojalain 1050/2018, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännöksiä.



Yksiköllä tulee olla nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö. Mikäli palveluntuottaja toimii mainittujen säädösten vastaisesti ja tästä aiheutuu
kunnalle rekisterinpitäjänä vahinkoa, palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.



Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään
palvelutapahtuman päättyessä. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia
säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee toimittaa kunnalle viimeistään, kun asiakkaan
palvelu päättyy.

16. MUUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET
16.1 Salassapitovelvollisuus
Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelussuhteen laadusta
riippumatta sekä opiskelijat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsopimuksen, harjoittelusopimuksen tai alihankintasopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että
asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on
välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

16.2 Vastuuhenkilöt
Kunta ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat
yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava kunnalle tai palveluntuottajalle.

16.3 Hintojen muutokset
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle ja asiakkaalle mahdollisista seuraavan vuoden hinnankorotuksista palveluasumisen, vuokran ja aterian osalta aikavälillä 1.8.-31.8., jolloin tarkistetut hinnat tulevat voimaan seuraavan vuoden alusta lukien. Palveluntuottajan on esitettävä kaupungille asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen
syistä.
Hintojen tarkistamisen lähtökohtana pidetään yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen muutoksia ja elinkustannusindeksiä. Työehtosopimuksen muutos voi vaikuttaa enintään
70 % osuuteen vuorokausihinnasta ja elinkustannusindeksin 30 % osuuteen vuorokausihinnasta. Hinnantarkistuksen vertailuindeksinä käytetään kesäkuun elinkustannusindeksiä.
Mikäli alakohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, neuvotellaan hintojen tarkistamisesta.
Rauman kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusehdotukset.

Ilmoitus hinnanmuutoksesta tulee lähettää kirjaamoon os.
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma

17. SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN
Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kunta ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen
tulee ilmoittaa siitä kunnalle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja
sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien,
mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta.

18. SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.

LIITTEET:
Liite 1

Hakemus palvelusetelituottajaksi ja hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

Liite 2

Henkilökuntalomake

Liite 3

Vuosittain palveluntuottajan kunnalle toimittamat asiakirjat ja liitteet

Liite 4

Yksityisen tehostetun palveluasumisen yksiköiden palveluja koskeva arviointilomake

Liite 5

Tehostetun palveluasumisen ohje

Liite 6

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Liite

1

Palveluntuottaja

Toimintayksikkö

Y-tunnus

Osoite

Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

www osoite

Yksikkömme tarjoaa

Ikääntyneille tehostettua palveluasumista. Yksikössämme näitä paikkoja
on yhteensä
kpl
Hoitovrk:n hinta

€/vrk (ei sis.aterioita)

Ateriamaksu

€/vrk

Hoitohenkilökunnan määrä

hlöä

Välittömän hoitotyön mitoitus
Välillisen hoitotyön mitoitus

Liite

Toimintayksikköä koskevat yleiset sopimusehdot

Kyllä

Ei

Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa
laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset sekä on saanut aluehallintoviranomaisen luvan vanhusten ympärivuorokautisesta sosiaalipalvelujen antamisesta.
Toimintayksiköllä on vastuuvakuutus.
Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin
Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa moitteettomasti

Tilat, välineet ja laitteet
Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö,
jotka mahdollistavat tehostetun palvelusasumispalvelun tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia hoitoyksikössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. Asiakkaiden on saatava käyttöönsä riittävästi jokapäiväistä
toimintaa helpottavia apuvälineitä. Asiakkaalla on käytössään säädettävä hoitosänky.
Kyllä
Asiakkailla on pääsääntöisesti yhden hengen huoneet sekä riittävät hygieniaja wc tilat, aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Esteetön liikkuminen on oltava mahdollista. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava
hissi.
Asiakas voi tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroitaan huoneeseensa
kodikkuuden sekä viihtyvyyden lisäämiseksi.
Asiakkaan yksityisyys turvataan päivittäisten hoitotoimenpiteiden aikana
Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan ja asiakkailla on oltava mahdollisuus halutessaan ulkoilla turvallisesti päivittäin.
Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt on nimetty

Ei

1

Liite
Henkilöstö
Hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset, jotka vaaditaan
ympärivuorokautista vanhusten asumista tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtona on Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
26.6.2015/817 mukainen kelpoisuus ja Valviran laillistus. Toiminnan tulee perustua kulloinkin
voimassa olevaan STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksiin.
Hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan:
Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilö lasketaan hoitohenkilöstömitoitukseen sillä osuudella, kun he tekevät varsinaista hoitotyötä (maks. 50 %).
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö luetaan hoitohenkilöstömitoitukseen siltä osin, kun he ovat
yksikön asiakkaiden käytössä.
Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus. Edellä mainittu ja muu hoitotyöhön osallistuva henkilöstö luetaan henkilöstömitoitukseen heidän hoitoon osallistuvan työpanoksensa verran.
Kyllä
Ei
Sijaisilla on riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan osaaminen.
Toimintayksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat on korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asukkaiden tarpeiden ja
toimintakyvyn mukaan.
Sairaanhoitaja on tarvittaessa asiakkaiden käytettävissä arkipäivisin.
Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveysalan
korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja työkokemus
vastaavista tehtävistä.
Koko henkilökunnalla on voimassaolevat työsopimukset

1

Liite
Osaaminen
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Toimintayksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omaisten/ läheisten,
terveys- ja kulttuuripalvelujen toimijoiden sekä kaupungin kanssa.
Kyllä
Ei
Toimintayksikkö on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä
ja kehittämisestä, mm. täydennyskoulutuksen turvin. Henkilöstön osaamisen
varmistamiseksi toimintayksikössä on laadittu koulutussuunnitelma.
Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito ja kohderyhmän tarvitsema kielitaito.
Laadun hallinta
Toimintayksikön tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä,
oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on palvelun tuottavalla että toimintayksikön vastaavalla johtajalla. Toimintayksikön on huolehdittava siitä, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan.
Kyllä
Ei
Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat).
Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään
toiminnan kehittämisessä.
Jokainen asiakasreklamaatio ilmoitetaan kaupungille. Toimintayksikkö puuttuu jokaiseen asiakasreklamaatioon kirjallisesti.
Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoidon ja hoivan tarvetta ja tavoitteita.
Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset laatutavoitteensa. Yksiköllä on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma,
ml. oman valvonnan ja itseoikaisun toteutuminen.
Toimintayksiköllä on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (Turvallinen lääkehoito, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö.
Toimintayksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten Käypä
hoito- ja THL:n -suositukset.

1

Liite
Palvelun sisällön vaatimukset
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan
olemassa olevia voimavaroja on tuettava ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää palvelua ja hoitoa/hoivaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000), potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) mukaisesti.
Kyllä
Asiakkaalle on nimetty omahoitaja heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön ja asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka omahoitaja on.
Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelut sekä muut asiakkaan kotona selviytymistä tukevat palvelut
ja hoidon tavoitteet.
Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan
säännöllisesti, kuitenkin vähintään puolivuosittain (6 kuukautta) ja aina tarvittaessa.
Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että
asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kela).
Asiakasta avustetaan tarvittaessa raha-asioiden hoidossa. (Raha-asioiden
hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö/ edunvalvoja.) Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa ja kerrotaan myös mahdollisuudesta tehdä edunvalvontavaltuutus.
Toimintayksikkö vastaa laboratorionäytteiden ottamisesta ja vastaa laboratorionäytteiden kuljettamisesta analysoitavaksi.
Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. Hänelle on nimetty hänen hoidostaan vastaava lääkäri (perusterveydenhuollon vastuulääkäri tai
hänen valtuuttamansa), joka tapaa asiakkaan vähintään kerran vuodessa.
Lääkäri on kirjattu asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.
Toimintayksikkö vastaa asiakkaan kuljetusjärjestelyistä ja tarvittaessa järjestää saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa.
Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (ml. hampaiden ja ihonhoito) ja
siinä avustamisesta huolehditaan.
Asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä huolehditaan ja tarpeellinen
liina- ja vaatehuolto järjestetään.
Toimintayksikkö pystyy järjestämään asiakkaille saattohoidon yksikössään

Ei
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Ateriat
Palveluntuottaja turvaa riittävän nesteiden- ja ravinnonsaannin. Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/ välipala, päivällinen ja iltapala. Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Asiakkaille on
mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa ja asiakasta avustetaan ruokailussa
tarvittaessa.
Kyllä
Ei
Ateriapalvelun tuottajan tarjoaa ikäihmisen makutottumuksia vastaavia maittavia ja ravintosisällöltään suositusten mukaisia aterioita.
Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asukkaille.
Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään n. 1/3 päivittäisestä energian saannista
Asiakkaiden yöpaasto ei jää yli 11 tunnin mittaiseksi.
Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin
puututaan
Turvallisuus
Toimintayksikössä on henkilökuntaa ympärivuorokauden. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti.
Toimintayksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys, jotka perustuvat pelastustoimen lainsäädäntöön (561/1999) ja lisäksi niissä on kartoitettu sisäisten ja ulkoisten uhkien vaaratilanteet.
Kyllä
Ei
Piha-alueet ovat turvallisia ja kulkureitit esteettömiä.
Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan
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Vaadittava raportointi ja valvonta
Vaadittavat raportit toimitetaan kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti.
Kyllä

Ei

Kaupungin edellyttämät hoidon laadun seurantatiedot
Kaupungin muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten pyytämät tiedot.
Palveluntuottaja luovuttaa kaupungille tiedot henkilökunnasta ja sen määrästä ja asiakaspalautteista sekä hyväksyy kaupungin tekemät valvonta /
auditointikäynnit ja asiakaskyselyt palveluyksikköön.
Palveluntuottajan on oma-aloitteisesti tiedotettava kaupunkia toiminnassa
tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien
olosuhteiden muutoksista (esim. viivytys, este, keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen
vastuuhenkilölle kirjallisesti (myös sähköposti käy) viipymättä sen jälkeen,
kun muutos on havaittu tai muutoin todennäköinen.
Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi
Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös, ja kaupunki toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kaupungin lukuun. Syntyvät asiakirjat (esim.
asiakaskertomukset) ovat kaupungin asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja
arkistoi. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee
toimittaa viimeistään asiakkaan palvelun päättyessä kaupungille.
Kyllä
Toimintayksikkö noudattaa annettuja ohjeita asiakastietojen dokumentoinnista, rekisteröinnistä, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen
laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta.
Yksiköllä on nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava
henkilö.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja
vaitiolovelvollisuutta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisessa.
Palveluntuottaja ja kaupunki sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden
palvelujen piiriin kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kaupunki sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet.

Ei
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Maksukäytäntö
Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palveluun kuuluvan hoidon toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuun määrä merkitään
asiakkaan sopimukseen.
Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta
Mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta tulee asiakkaalle ilmoittaa kolme kuukautta
etukäteen.
Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta hoivaan
ja hoitoon kohdistuvasta palvelusta palvelusetelin suuruisen summan.
Laskutusjakso on yksi kuukausi. Tuottaja laskuttaa jälkikäteen kaupungilta asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen summaan. Palvelusetelilaskutus tulee toimittaa kaupungille laskutusjaksoa seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.
Lisäksi tuottaja toimittaa kaupungille asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia ja laskutusta varten. Nämä tulee toimittaa kaupungille joka kuukauden 5. päivään
mennessä.
Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, tuottaja ilmoittaa tilanteesta
päätöksen tehneelle viranhaltijalle.
Vuorokausihinnat ovat voimassa vähintään kaksitoista (12 kk) kuukautta palveluntuottajan
hyväksymispäätöksestä alkaen. Palveluntuottajan on toimitettava hinnanmuutosilmoitus kirjallisesti vähintään kolme (3 kk) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa kaupungille
ja asiakkaalle sekä esitettävä kaupungille asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä
ja hinnanmuutoksen syistä.
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Tuottaja on hyväksytty kunnan palvelusetelituottajaksi sen jälkeen, kun kunta on tehnyt asiasta hyväksymispäätöksen.
Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja
ehtoja tai jos palveluntuottaja ei täytä tässä lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja,
kriteerejä ja ohjeita. Näissä tapauksissa hyväksyminen peruutetaan ja palveluntuottaja poistetaan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta.
Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita ja asianmukaisia. Olemme lukeneet Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan sekä sen liitteet ja sitoudumme noudattamaan niiden sisältöä.
Päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys
(yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava)
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Palveluntuottajan on toimitettava allekirjoitetun hakemuksen mukana kunnalle seuraavat asiakirjat:
 Aluehallintoviraston toimilupa ympärivuorokautisesta sosiaalipalvelujen tuottamisesta

 Ennakonperintärekisteri ja y-tunnus
 Veroviranomaisen todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta
 Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista: potilasvahinkolain mukainen tai muu riittävä vastuuvakuutus

 Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta

 YEL-vakuutustodistus tai vaihtoehtoisesti Tilaajavastuuraportti
 Palveluntuottajan henkilökuntalomake (liite 2)
 Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma
 Palveluseteliyrittäjän toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma
 Palvelun hintatiedot
Hakemus ja tarvittavat asiakirjat toimitetaan os.
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala/kirjaamo,
PL 283, 26101 Rauma tai
sähköpostilla os. Kirjaamo.Sote@rauma.fi
Kaikki alla mainitut ehdot ja voimassaolevat säädökset täyttävä palveluntuottajan toimintayksikkö voidaan hyväksyä palvelusetelituottajaksi. Hyväksymisestä lähetetään tuottajalle päätös. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä hakemus. Hyväksytyt palveluntuottajat ja yksiköt merkitään kunnan palvelusetelituottajien rekisteriin.
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PALVELUNTUOTTAJAN HENKILÖKUNTALOMAKE
Yrityksen nimi:
Palveluntuottajan nimi:
Vastuuhenkilön nimi:
Vastuuhenkilön koulutus:
Päivämäärä:
/ 20
Allekirjoitus ____________________________________
Ammatillinen peruskoulutus, tutkinto

Henkilökunnan lukumäärä nimikkeittäin

Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilökunta sijaisia myöten täyttää laissa säädetyt kelpoisuusehdot ja suorittaa vain sellaisia
työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus. Palkatessaan terveyden- ja sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä.
Kaikkien tiedot tarkistettu Valviran rekistereistä (Terhikki/Suosikki)

kyllä

ei

Lasten kanssa toimiessa palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että jokainen työntekijä, sijaiset mukaan lukien, ovat esittäneet
ajantasaisen rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002).
Rikosrekisteritiedot tarkistettu

kyllä

ei
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PALVELUNTUOTTAJAN TULEE TOIMITTAA SEURAAVAT ASIAKIRJAT VUOSITTAIN
MAALISKUUN (31.3.) LOPPUUN MENNESSÄ:

 Toimintakertomus ja –tilinpäätöstiedot
 Päivitetty henkilökuntaluettelo (liite 2)
 Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys









siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (potilasvahinkolain mukainen tai muu riittävä vastuuvakuutus)
Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty tai vaihtoehtoisesti Tilaajavastuuraportti
Omavalvontasuunnitelma
Palo- ja pelastussuunnitelma
Koulutussuunnitelma
Lääkehoitosuunnitelma
Arviointilomake valvontakäyntiä varten kaupungin valvontasuunnitelman mukaisesti
(liite 4)

Mikäli palveluseteliyrittäjä on hyväksytty edellisenä vuonna ennen 1.6., tulee edellä
mainitut asiakirjat toimittaa. Asiakirjat ja liitteet lähetetään os.
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala/kirjaamo,
PL 283, 26101 Rauma
tai sähköpostilla os. Kirjaamo.Sote@rauma.fi
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YKSITYISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖIDEN PALVELUJA KOSKEVA
VALVONNAN ARVIOINTILOMAKE
(Valvontasuunnitelma hyväksytty Soteva 8.3.2021 § 69)
1. Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset
kyllä
1.1.

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaalimaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

1.2.

Palveluntuottajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus ja palveluntuottaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta.

1.3.

Palveluntuottajalla on taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen.

1.4.

Palvelutuottaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

ei

2. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset
kyllä
2.1.

ei

Palvelutuottajalla on voimassa palvelun toteuttamiseksi tarvittavat lakisääteiset luvat ja/tai muut mahdollisesti tarvittavat suostumukset
sekä asianmukaiset tilat.

3. Alihankkijaan liittyvät vaatimukset
Palveluntuottaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden työstä kuten omastaan ja alihankkijoita
koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa.
kyllä
3.1.

Palveluntuottaja on ilmoittanut tilaajalle etukäteen käyttämänsä alihankkijat.

ei
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4. Henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstön tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Palveluntuottajan ateria- ja
siivouspalveluista vastaavilla henkilöillä on oltava toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen
riittävä koulutus ja ammatillinen pätevyys.
kyllä
4.1.

Yksikölle on nimetty johtaja/vastaava johtaja (toiminnan vastuuhenkilö)
ja hänen tehtäväkuvansa sekä yksikön johto- ja valtasuhteet on määritelty/ajankohta/pv.

4.2.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja/tai
terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, riittävä
johtamistaito sekä kokemusta vastaavista tehtävistä.
Henkilöstöllä on lakien sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015
(sosiaalihuolto) ja/tai 559/1994 (terveydenhuolto) mukainen kelpoisuus sekä Valviran laillistus.
Liitteenä henkilöstöluettelo.

4.3.

Palveluyksikössä on laatusuositusten/aluehallintoviraston sekä Valviran valvontaohjelmien vaatimusten mukainen henkilöstömäärä.

4.4.

Hoitohenkilökuntaa on paikalla eri vuorokauden aikoina asukkaiden
tarpeiden mukaisesti ja jokaisessa työvuorossa tulee olla nimettynä
vuorovastaava hoitaja (mm. lääkehoitovastuu).

4.5.

Yksiköllä on kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi (sis. koulutussuunnitelman), joka päivitetään vuosittain ja koulutuksen toteutumista seurataan. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutuu.

4.6.

Yksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, jonka toteutumista seurataan.

4.7.

Työnohjaus on järjestetty.

4.8.

Työterveyshuolto on järjestetty asianmukaisesti.

4.9.

Henkilöstön hyvinvointia seurataan, miten?

ei
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5. Yksikön toiminta
kyllä
5.1.

Mahdollisuus majoittaa toiminnallisista syistä myös esim. aviopareja.

5.2.

Aterioiden monipuolisuus, ateria-aikojen joustavuus, aterioiden välillä
järjestetty tarjoilu (välipalat, hedelmät yms.)

5.3.

Yksikkö järjestää säännöllistä asukkaiden ulkoilua.

5.4.

Yksikkö järjestää säännöllistä vanhusten virike- ja aktivointitoimintaa.

5.5.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada lääkäripalvelunsa toimintayksikössä.

ei

6. Laadunhallinta
Palvelutuottajalla edellytetään olevan toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu dokumentoitu
menetelmien ja toimintatapojen kuvaus, jolla palvelujen laatu varmistetaan ja sitä kehitetään
systemaattisesti. Yksikön arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet on
kirjallisesti määritelty.
6.1.

Palveluntuottajalla on sertifioitu laatujärjestelmä.

6.2

Laadunhallinnan säännöllinen arviointi ja kehittäminen on osa laatujärjestelmää.

6.3

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehtiminen on huomioitu laadunhallinnassa.

kyllä

ei

kyllä

ei

7. Turvallisuus
7.1.

Yksikössä on kirjallinen turvallisuussuunnitelma, johon sisältyy palo- ja
pelastussuunnitelma, suunnitelma väkivallan varalle ja ensiapusuunnitelma. Riskien kartoitus ja turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain.

7.2.

Henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin.
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7.2.

Pelastautumisharjoituksia järjestetään vuosittain.

7.3.

Kulunvalvonta on asianmukaisesti järjestetty.

7.4.

Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan säännöllisesti.

7.4.

Kameravalvonta: valvonnan peruste, asukkaiden informointi valvonnasta, rekisteriseloste laadittu.

8. Tietosuoja, salassapito, rekisterinpito
kyllä
8.1.

Palveluntuottajalla on asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä tilaajan hyväksymä suunnitelma.

8.2.

Palvelutuottaja on huolehtinut siitä, ettei palveluja annettaessa ja sopimuksen mukaisessa toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai
perheen salaisuutta luvatta ilmaista.

8.3.

Tietosuojavastaava on nimetty.

8.4

Palveluntuottajalla on suojattu asiakasrekisteri

8.5.

Palveluntuottajalla on erillinen asiakasrekisteri kunnan ostopalveluna
tai palvelusetelillä tuotettavista palveluista, joissa kunta on potilas- ja
asiakasasiakirjojen henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä.

8.6.

Asiakastietojen kirjaaminen ja tallentaminen asiakasrekisteriin sekä
asiakasasiakirjojen laatiminen ja muu käsittely vastaa voimassaolevaa
lainsäädäntöä ja sopimusta.

ei

9. Asiakkaan asema
kyllä
9.1

Asiakkailla on tiedossa sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot ja
asiakasta neuvotaan muistutus- ja kantelumenettelystä.

9.2

Asiakkaiden edunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

9.3

Asiakkaan tahto siitä, kenelle häntä koskevia tietoja saa antaa, selvitetään ja kirjataan.

ei
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10. Lääkehoito
kyllä

ei

kyllä

ei

10.1. Yksiköllä on lääkehoitosuunnitelma, joka on laadittu ”Turvallinen lääkehoito” –oppaan mukaisesti.
11. Omavalvontasuunnitelma

11.1. Omavalvontasuunnitelma on laadittu, se on julkisesti nähtävänä ja
omavalvonnan vastuuhenkilö on nimetty.
12. Asiakkaan itsemääräämisoikeus
kyllä ei
12.1. Rajoittamistoimenpiteiden käyttö
-Onko käytetty rajoittamistoimenpiteitä?
-Mitä on käytetty kuluvan vuoden aikana?
-Onko henkilöstöä ohjeistettu / koulutettu rajoittamistoimenpiteiden
käytön osalta?
12.2. Onko yksiköllä ohjeet rajoittamistoimenpiteiden käytöstä?
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TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukas maksaa itse vuokran, johon hänellä on mahdollisuus hakea
tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen asumistukea. Asukkaan tulee hakea myös KELA:n
maksamaa eläkettä saavan hoitotukea.
Asukasvalinnat tehdään yksilöllisen, monipuolisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä.

1. Vuokra määräytyy vuokrasopimuksessa neliöhintojen mukaan
2. Asumispalvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti:
 ympärivuorokautinen hoiva ja ohjaus
 sairaanhoito
 lääkehuollon ja –hoidon toteuttaminen
 turvallisuus-, siivous- ja pyykkipalvelut
 ateriapalvelu: sisältyy päivittäinen ruokailu, johon kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala

Ei sisälly:

 lääkkeet ja ravintolisät
 vaatteet
 lääkäripalvelut
 perushoitoon kuulumattomat palvelut ja tarvikkeet
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Henkilötietojen käsittelyn ehdot
Tilaaja:
Palveluntuottaja:
Sopimuksen yksilöinti:
Päiväys:

Rauman kaupunki / (Toimiala/yksikkö)
(Toimittaja/sopimuskumppani)
(Yksilöinti ja sopimuksen päiväys)

I Osa: Sopimusehdot:
Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja
henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu
on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen
erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta on säädetty.
Tilaaja on rekisterinpitäjä. Palveluntuottaja noudattaa henkilötietojen käsittelijänä tämän sopimuksen
liitteenä olevia ehtoja henkilötietojen käsittelystä.
Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta
aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta
periä samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa
tietosuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan.

II Osa: Henkilötietojen käsittelyn ehdot
1. Yleistä
1.1. Tämä sopimusliite ”Henkilötietojen käsittelyn ehdot” on osa sopimusta, jäljempänä ”Sopimus”, jonka Tilaaja on tehnyt Palveluntuottajan kanssa.
1.2. Tässä sopimusliitteessä määritellään Tilaajaa ja Palveluntuottajaa sitovasti ne henkilötietojen
käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti Palveluntuottaja Tilaajan
toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja Tilaajan puolesta. Näissä ehdoissa kuvatuista Palveluntuottajan toimenpiteistä ja velvollisuuksista ei suoriteta erillistä korvausta, ellei toisin ole
näissä ehdoissa sovittu.
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2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä
2.1 Käsiteltäessä henkilötietoja Tilaaja on rekisterinpitäjä ja Palveluntuottaja on henkilötietojen
käsittelijä (jäljempänä myös ”käsittelijä”), ellei henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta muuta
johdu. ”Tilaajan henkilötiedoilla” tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Tilaaja vastaa rekisterinpitäjänä.
2.2 Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän velvollisuudet ja oikeudet kuvataan näiden ehtojen liitteessä 1 olevassa Käsittelytoimien kuvauksessa tai muussa Tilaajan ohjeistuksessa. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Sopimuksessa, käsittelytoimien kuvauksessa ja ohjeistuksessa olevia ehtoja ja kuvauksia. Tilaaja vastaa ohjeistuksen ylläpidosta ja saatavuudesta.
2.3 Jos kohdan 2.1 mukaista käsittelytoimien kuvausta ei ole tehty tai se on puutteellinen, Tilaaja
laatii tai täydentää käsittelytoimien kuvausta tarvittaessa yhteistyössä Palveluntuottajan
kanssa.
3. Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet
3.1 Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Sopimuksen ja Tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Ryhmittymän ollessa Käsittelijänä tämän sopimusliitteen velvoitteet koskevat kaikkia
ryhmittymän jäseniä, ja ryhmittymän käyttämiä alihankkijoita, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn.
3.2 Palveluntuottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla se varmistaa, että Tilaajan henkilötietojen käsittely tapahtuu sopimuksen vaatimusten ja sovittujen
käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen lainmukainen käsittely sekä käsittelyjärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja
vikasietoisuus.
3.3 Palveluntuottaja ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella käsittelemiään henkilötietoja muutoin kuin sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa.
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3.4 Palveluntuottaja nimeää tietosuojavastaavan tai tietosuojasta vastaavan yhteyshenkilön Tilaajan henkilötietoihin liittyviä yhteydenottoja varten. Palveluntuottaja ilmoittaa kirjallisesti tietosuojavastaavan tai yhteyshenkilön yhteystiedot Tilaajalle.
3.5 Palveluntuottaja saattaa Tilaajan saataville tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka Tilaaja tarvitsee rekisterinpitäjälle ja Palveluntuottajalle säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja osallistuu pyydettäessä sovitulla tavalla Tilaajan vastuulla olevien kuvausten
ja muiden dokumenttien, kuten vaikutustenarvioinnin, laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen ennakkokuulemisen suorittamiseen. Palveluntuottaja tekee nämä
tehtävät sopimuksen mukaisilla hinnoilla, ellei toisin sovita.
3.6 Palveluntuottaja ilmoittaa Tilaajalle viipymättä kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Palveluntuottaja ei itse vastaa näihin pyyntöihin. Palveluntuottaja avustaa Tilaajaa, jotta Tilaaja pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata näihin
pyyntöihin. Pyynnöt voivat edellyttää Palveluntuottajalta esimerkiksi avustamista rekisteröidylle tiedottamisessa ja viestinnässä, rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, henkilötietojen oikaisemisessa tai poistamisessa, käsittelyn rajoittamisen toteuttamisessa tai rekisteröidyn omien henkilötietojen siirtämisessä järjestelmästä toiseen. Ellei toisin ole sovittu, Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa Tilaajaa sopimuksessa sovituilla hinnoilla, jos avustaminen
aiheuttaa lisäkuluja Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja on velvollinen ennakolta ilmoittamaan Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista.
3.7 Palveluntuottaja sallii Tilaajan tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset sekä
osallistuu niihin. Tarkastusmenettelyä koskevat tarkemmat ehdot ovat sopimuksessa.

4. Tilaajan ohjeet
4.1 Palveluntuottaja noudattaa Tilaajan henkilötietojen käsittelyssä sopimuksessa ja näissä erityisehdoissa sovittuja ehtoja sekä Tilaajan kirjallisia ohjeita. Tilaaja vastaa ohjeiden ylläpidosta ja
saatavuudesta. Palveluntuottaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Tilaajalle, jos Tilaajan antamat ohjeet ovat puutteellisia tai jos Palveluntuottaja epäilee niitä lainvastaisiksi.
4.2 Tilaajalla on oikeus muuttaa, täydentää ja päivittää Palveluntuottajalle antamiaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Jos ohjeiden muutoksista aiheutuu sopimuksen
mukaisiin palveluihin liittyviä muita kuin vähäisiä muutoksia, niiden vaikutuksesta sovitaan sopimuksen mukaisessa muutoshallintamenettelyssä.
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5. Palveluhenkilöstö
5.1 Palveluntuottaja varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä Tilaajan henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan sopimuksessa sovittuja salassapitoehtoja tai heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.
5.2 Palveluntuottaja varmistaa, että jokainen sen alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy Tilaajan henkilötietoihin, on tietoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä ainoastaan sopimuksen, näiden erityisehtojen ja Tilaajan ohjeiden mukaisesti.

6. Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja
6.1 Siltä osin kuin Palveluntuottaja käyttää toiminnassaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja, alihankintaan sovelletaan Sopimuksen lisäksi tässä sopimusliitteessä kuvattuja ehtoja.
6.2 Jos Palveluntuottajan alihankkija käsittelee Tilaajan henkilötietoja, alihankkijan käyttäminen
edellyttää Tilaajan ennakkoon kirjallisesti antamaa lupaa.
6.3 Palveluntuottaja tekee alihankkijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa se sitouttaa käyttämänsä alihankkijat noudattamaan omalta osaltaan sopimuksessa Palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita sekä Tilaajan antamia kulloinkin voimassa olevia henkilötietojen käsittelyyn
liittyviä ohjeita. Palveluntuottaja varmistaa, että sopimuksen mukainen Tilaajan tarkastusoikeus voidaan ulottaa alihankkijaan.
6.4 Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja
vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelijälle asetettuja
velvoitteita. Jos Tilaaja perustellusti katsoo, että Palveluntuottajan alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, Tilaajalla on oikeus vaatia Palveluntuottajaa vaihtamaan alihankkijaa.
6.5 Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan alihankkijan vaihtamisesta on ilmoitettava Tilaajalle
etukäteen. Ilmoituksessa tulee kuvata, miten alihankkija käsittelee Tilaajan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vastustaa ehdotettua alihankkijaa.
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7. Palvelun paikka
7.1

Ellei palvelun tuottamispaikasta ole toisin sovittu, Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä Tilaajan henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Mitä sopimuksessa ja näissä erityisehdoissa sovitaan henkilötietojen käsittelystä, koskee myös pääsyn mahdollistamista Tilaajan
henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä.

7.2

Jos sopijapuolet sopivat, että Palveluntuottajaa saa siirtää Tilaajan henkilötietoja Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan lainsäädännön mukaisesti.

8. Tietoturvaloukkaukset
8.1

Palveluntuottajan on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan Tilaajalle ilman aiheetonta viivytystä muista palvelun häiriö- tai ongelmatilanteista,
joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.

8.2

Palveluntuottajan on annettava Tilaajalle vähintään seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta:
i. tapahtuneen tietoturvaloukkauksen kuvaus, mukaan lukien asianomaisten
rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja
arvioidut lukumäärät sillä tarkkuudella kuin nämä ovat tiedossa;
ii. tietosuojavastaavan tai muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada
asiassa lisätietoja;
iii. kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja
iv. kuvaus toimenpiteistä, joita Palveluntuottaja ehdottaa tai joita se on jo toteuttanut
tietoturvaloukkauksen johdosta, ja tarvittaessa toimenpiteet mahdollisten
haittavaikutusten lieventämiseksi.
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8.3 Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan Palveluntuottaja ryhtyy viipymättä sopimuksessa sovittuihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelyn päättyminen
9.1 Sopimuksen voimassaoloaikana Palveluntuottaja ei saa poistaa Tilaajan lukuun käsittelemiään henkilötietoja ilman Tilaajan nimenomaista pyyntöä.
9.2 Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa Palveluntuottaja palauttaa Tilaajalle kaikki Tilaajan puolesta käsitellyt henkilötiedot sekä hävittää omilta taltioiltaan mahdolliset kopiot
henkilötiedoista, ellei muuta ole sovittu. Tietoja ei saa poistaa, jos lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksellä on edellytetty, että Palveluntuottaja säilyttää henkilötiedot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT Liite

KÄSITTELYTOIMIEN KUVAUS
1. Osapuolet
Tilaaja:
Palveluntuottaja:
Sopimuksen yksilöinti:

Rauman kaupunki / (Toimiala/yksikkö)
(Toimittaja/sopimuskumppani)
(Yksilöinti ja sopimuksen päiväys)

2. Dokumentin tarkoitus
Tilaaja on tehnyt Palveluntuottajan kanssa Sopimuksen, joka koskee sellaista palvelua, jossa Palveluntuottaja toimii Tilaajan ylläpitämään henkilörekisteriin kuuluvien henkilötietojen käsittelijänä.
Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita palveluntuottaja henkilötietojen käsittelijänä
tekee Tilaajan puolesta, henkilötietojen tyypit sekä käsiteltävät henkilötiedot.
Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava Palveluntuottajan ja Tilaajan välistä Sopimusta sekä
Tilaajan ohjeita.
3. Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät
Osapuolet ovat sopineet, että Palveluntuottaja käsittelee Tilaajan puolesta Sopimuksessa sovitun
palvelun tuottamiseksi seuraavia Asiakkaan henkilörekisteriin kuuluvia henkilötietoja.
- x [ohje: kirjoita tähän, mitä rekisteröityjen ryhmiä Palveluntuottaja käsittelee, esim. Tilaajan työntekijät]
- x [ohje: täydennä tähän, mitä henkilötietoja Palveluntuottaja käsittelee. Esim. Tilaajan
työntekijän nimi ja käyttäjätunnus]
- x
- x
4. Käsittelyn luonne ja tarkoitus
Osapuolet ovat sopineet, että Palveluntuottaja…
Ohje: kirjoita tähän, miksi ja miten Palveluntuottaja käsittelee kyseisiä henkilötietoja. Esimerkiksi
Tilaaja tilaa Palveluntuottajalta tietokoneiden asennuspalvelua, minkä vuoksi Palveluntuottajan on
käsiteltävä Asiakkaan käyttäjien tietoja tietokoneiden käyttäjäkohtaisen asennuksen loppuunsaattamiseksi.
5. Henkilötietojen käsittelyn kesto
Palveluntuottaja käsittelee tässä liitteessä yksilöityjä henkilötietoja seuraavan ajan: ______
Ohje Tilaajalle: kuvaa tähän henkilötietojen käsittelyn kesto Palveluntuottajalla. Esimerkiksi tiettyjen laitteiden asennustoimien ajan, minkä jälkeen Palveluntuottaja palauttaa / tuhoaa henkilötiedot. Tai vaihtoehtoisesti sopimuskauden ajan.

