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Kustannusvastuut 
 

KUSTANNUSVASTUUT VASTUUTAHO LISÄTIETOJA 

 Kunta Tuottaja Asiakas  

Yleiset tilat     

 

Vuokra 

  
 

x 

 

x 

 
Asiakkaan osuus 
kustannuksista 

 

yleisten 
 

tilojen 

Jätehuolto  x   

Vakuutukset  x   

Ulkoalueet  x   

Laitteet ja kalusteet  x   

Verhot ja matot  x   

Päivä- ja aikakauslehdet  x   

     

Yksityistilat     

Vuokra   x  

Käyttömaksut (vesi, sähkö)   x  

Puhtaana -/ kunnossapito  x   

Jätehuolto  x   

 
 

Vakuutukset 

  
 

x 

 
 

x 

Asiakkaan oman irtaimiston 
vakuuttamisesta vastaa asiakas. 
Kiinteistöön liittyvästä vakuut-
tamisesta  vastaa palveluntuottaja. 

 
 
 
 

Kalusteet, verhot 
ja vuodevaatteet 

 
 
 
 

ja 

 
 
 
 

matot, 

 
 
 
 

irtaimisto 

   
 
 
 

 
x 

 

Tehostetussa palveluasumisessa 
asuminen on verrattavissa kotona 
asumiseen. Asiakas kalustaa ja 
sisustaa huoneen omilla tavaroil- 
laan. 

Tuotantohyödykkeet     

Ateriamaksu   x  

Elintarvikkeet  x   

Siivous, pesu- ja puhdistusaineet  x   

Henkilökunnan ja vierailijoiden 
käsihygienia, käsienpesu- ja 
desinfektioaineet sekä 
käsipyyhepaperit 

  

x 

  

Henkilökunnan hoidossa tarvitsemat suo- 
javälineet 

  

x 
  

 
Vaipat 

 
x 

  
x 

Yksilökohtainen tarve sekä kunnan 
ohjeistus 

Lääkkeet   x  

Lääkkeiden jakelu apteekin annosjakeluna   

x 
  

Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät 
aineet ja tarvikkeet 

   

x 
 

Turvajärjestelmät  x   

IT-laitteet ja ohjelmistot; puhelin, fax, mo- 
deemi/laajakaista, atk-laitteet ja ohjelmis- 
tot, käyttökoulutus 

  

 
x 

  



Toimintayksikön palveluiden vastuuhenkilöllä on koko sopimuskauden ajan aluehallintoviran- 
omaisen edellyttämä koulutus ja kokemus. 

Tilat, laitteet ja välineet 

 
 

 
Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka 
mahdollistavat tehostetun asumispalvelun tuottamisen. 

 
Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia yksikössä esteettömästi ja turvallisesti. 

  

Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden. Tiloissa on pystyttävä 
järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. 

 
Hoitosänky on järjestettävä asiakkaan käyttöön. 

 
Asiakkailla on yhden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc tilat, aluehallintoviran- 
omaisen toimiluvan mukaisesti. Esteetön liikkuminen on oltava mahdollista. Jos tilat ovat 
useassa tasossa, talossa on oltava hissi. 

  

Asiakkailla on mahdollisuus tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroitaan huoneeseensa 
kodinomaisuuden sekä viihtyvyyden lisäämiseksi. 

  
Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan. 

  

Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja 
hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt ovat nimetty. Vaarallisille aineille on lukittavat 
säilytystilat. 

  

Apuvälineiden lainaamisessa ja hankinnassa tavoitteena on, että henkilölle järjestetään 
tarvittaessa apuvälinein mahdollisuus asua tehostetun palveluasumisen yksikössä elämänsä 
loppuun asti. Näin pyritään välttämään asiakkaan joutuminen vaativampaan hoitomuotoon. 

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 

Apuvälinepalvelut ovat lääkinnällistä kuntoutusta silloin kun apuvälineen luovutuksen 
tarkoituksena on tukea, ylläpitää tai parantaa ihmisen toimintakykyä jokapäiväisissä 
toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälineitä ovat apuvälineiden saatavuusperusteiden mukaisesti asiakkaan tarvitsemat 
yksilölliset ja henkilö- kohtaiseen käyttöön tulevat apuvälineet. Ne myönnetään 
lääketieteellisin perustein apuvälinekeskuksen terapeutin tekemän apuvälinearvioinnin 
jälkeen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet myöntää ja kustantaa Sosiaali- ja 
terveyspiiri Helmen apuvälineyksikkö. 

 

Saattohoidossa oleva asiakas 

Saattohoitovaihe voi aiheuttaa erityistilanteen, jolloin on tarkoituksenmukaista myöntää apu- 
välineitä palveluasumisen yksikössä tapahtuvan selviytymisen tueksi, jotta asiakkaan 
siirtäminen vaativampaan hoitomuotoon voidaan välttää. Saattohoitovaiheesta on oltava 
olemassa lääkärin kirjaus. Saattohoitovaiheen apuvälineet myöntää ja kustantaa Sosiaali- ja 
terveyspiiri Helmen apuvälineyksikkö apuvälinearvion jälkeen. 

 

Tehostetun palveluasumisen yksikön omat apuvälinehankinnat 

Kun apuvälineen käytön tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden 
turvaaminen ja apuvälineen käyttämisestä vastaa pääasiassa henkilökunta, vastaa 
apuvälineiden kustannuksista asumispalveluyksikkö itse. Koskee mm. hoivasänkyjä. 

 
Asiakkaan huone on lukittavissa sisältä päin. Henkilökunnalla on nopea pääsy myös lukittuun 
asiakkaan huoneeseen vaaratilanteessa. 

Yhteiseen oleskelutilaan suositellaan induktiosilmukkaa. 

 

 
Henkilöstö 
 



Toimintayksikön tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyt- 
tämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja tur- 
vallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on sekä palvelun tuottajalla että toimintayksi- 
kön vastaavalla johtajalla. Palveluyksikön on huolehdittava siitä, että jokaisen asiak- 
kaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan. 

 

 
 Hoitohenkilökunnan on täytettävä ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset, jotka vaaditaan 

ympärivuorokautista vanhusten asumista tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun 
terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammatti- 
henkilöistä annetussa laissa (L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). 
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta on säännelty laissa 2005/272, 
asetus 2005/608. 
Muissa kuin hoitotehtävissä toimivalta henkilöstöltä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja 
kokemusta.  

 Henkilöstömitoitukseen lasketaan: 

 Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilö lasketaan henkilöstömitoitukseen, 
sillä osuudella, kun he tekevät varsinaista hoitotyötä (maks. 50 %) 

 Kuntoutus-, terapia- ja muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö luetaan henkilöstö- 
mitoitukseen heidän hoitoon osallistuvan työpanoksensa verran. 

 Henkilöstömitoitus on aluehallintoviranomaisen luvan mukainen mitoitus. 

 
Sijaisilla tulee olla Valviran edellyttämä riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. 

 Palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat on 
korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. 
Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. 

 
Sairaanhoitaja on paikalla asiakkaiden käytettävissä vähintään arkipäivisin. 

 
Koko henkilökunnalla on voimassaolevat työsopimukset. 

Jokaisessa työvuorossa on nimetty vähintään toisen asteen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon 
tutkinnon omaava, työvuoron vastuuhoitaja, jolla on mm. lääkehoitovastuu sekä voimassa 
oleva lääkelupa. 

 
 

Osaaminen 

 

Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden erityispiirteiden ja hoidon tarpeen 
edellyttämällä tasolla. 

 Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omaisten/ läheisten 
sekä muiden asiakkaalle oleellisten yhteistyötahojen kanssa. 

 
Toimintayksikön on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä, 
mm. täydennyskoulutuksen turvin. 

  

Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito puhua ja kirjoittaa. 

 

Laadun hallinta 
 



 
 
 

Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vastuut ja valtuudet on 
kirjallisesti määritelty 

  
Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. Palaute raportoidaan tilaajalle toimintakertomuksessa vuosittain. 

 
Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoivan ja hoidon tarvetta sekä tavoitteita jollakin 
mittariarviointimenetelmillä esimerkiksi RAI- järjestelmällä. 

 
Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset 
laatutavoitteensa. 

  
Palveluyksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM opas 2016) ja nimetty lääke- 
huollosta vastaava henkilö. 
 

 Palveluntuottajalta edellytetään koneellisen lääkkeenjaon palvelua asiakkaille. 

  
Palveluyksikössä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia, kuten Käypä hoito – 
suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan ja THL:n suosituksia sekä Ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksia (STM:n julkaisut 2017:6, 2013:11). 

 
Palveluyksikkö on laatinut kirjalliset toimintaohjeet äkillisiä sairaskohtauksia ja tapaturmia 
varten. 

  

Palveluyksikön on laadittava lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) mukainen oma- 
valvontasuunnitelma. Uuden palvelun tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma 
kuuden (6) kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. 

 
 

Palvelun sisällön vaatimukset 

 
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia.  

 Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on tuettava ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpeisiin 
perustuvaa. 

 Tuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti. 

 Asiakkaalle tulee lähtökohtaisesti mahdollistaa asuminen palveluyksikössä elämänsä loppuun 
asti. 

 Asiakkaalle on nimetty omahoitaja heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön ja asiakas 
sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka omahoitaja on. Omaisilla/ läheisillä on 
mahdollisuus tavata omahoitaja säännöllisesti ja osallistua läheisensä hoitoon. 

 Asiakkaalle tehdään asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yksilöllinen päivittäistä hoitoa ja 
palvelua ohjaava palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää myös elämänkaaritiedot ja jossa 
määritellään henkilökunnan antama kuntouttava ja toimintakykyä ylläpitävä hoiva sekä muut 
asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. 

 Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, kuitenkin 
vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa. 

 
Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakas saa hänelle kuu- 
luvat julkiset etuudet (esim. Kela). 



 

 

Asiakkaan päivittäistä palvelua ohjaavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa on maininta siitä, 
miten asiakkaan raha-asiat hoidetaan. Asiakasta avustetaan tarvittaessa raha-asioiden 
hoidossa. (Raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö/ edun- 
valvo- ja.) Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa. 

 

Asiakkaiden omien varojen säilyttämisessä tulee olla oma menettelytapa. Haapaveden 
kaupunki, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi eivät ole missään korvausvastuussa, mikäli 
asiakkaalta/asukkaalta häviää rahavaroja tai muuta omaisuutta. 

 

Palveluyksikkö huolehtii laboratorionäytteiden ottamisesta ja laboratorionäytteiden mahdollisesta 
kuljettamisesta analysoitavaksi. 

  

Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. 

  

Palveluyksikkö vastaa kuljetusjärjestelyistä ja tarvittaessa järjestää saattajan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluihin. 

  

Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa. Palveluyksiköllä on viikoittainen 
ryhmätoimintaohjelma. Ryhmätoiminnan toteutumista seurataan ja dokumentoidaan. Myös 
asiakkaan yksilölliset mielenkiinnon kohteet huomioidaan. 

  

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua palveluyksikön päivittäisiin askareisiin. 

  

Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (ml. suuhygienia ja ihonhoito) huolehditaan. 

 
Palveluun sisältyy asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen ja tarpeellinen liina- 
ja vaatehuolto. 

  

Palveluyksikkö pystyy järjestämään asiakkaille saattohoidon yksikössään. 

  

 
Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus ulkoilla päivittäin. Ulkoilu on toteutettava turvallisesti. 
Ulkoilujen toteutumista seurataan ja ulkoilutuokiot dokumentoidaan. 

 
Rajoitteiden ja pakotteiden käyttö: Päätökset asiakkaan turvallisuuden varmistamista koskevista 
rajoitteista on olemassa. 

 

Ateriat 

 

 Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu valtakunnallisen ikäihmisten ravintosuosituksen 
mukaisella ateriarytmillä, jolla turvataan hänelle riittävä nesteiden- ja ravinnonsaanti. 

 Aterioihin mahdollisesti liittyvistä asiakkaan erityistoiveiden huomioimisesta tuottaja ja asiakas 
voivat sopia erikseen ja tuottaja voi laskuttaa tästä asiakasta sopimuksen mukaan. 

 Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. 

 
Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu yhteisissä tiloissa ja asiakasta avustetaan 
ruokailussa tarvittaessa. 



Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. 

Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. 

Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi 

 

 

Ateriapalvelun tuottajan tulee tarjota ikäihmisten makutottumuksia 
vastaavia maittavia ja ravintosisällöltään iäkkäiden ravitsemuksesta annettujen suositusten 
mukaisia aterioita. 

 
Aterioista on tehty monipuolinen 5-6 viikon kiertävä ruokalista, joka on asiakkaan ja omaisen 
nähtävillä. 

 
Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille. 

 
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. MNA-
mittaus ½ vuosittain 

 
 

Turvallisuus 

 

Yksikössä on henkilökuntaa ympärivuorokauden. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden 
henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai 
henkilökohtaisesti. 

 
Palveluyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuus- 
selvitys (pelastuslaki 379/2011). 

 

Palveluyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön 
(561/1999 ja 379/2011) ja lisäksi siinä on kartoitettu sisäisten ja ulkoisten uhkien vaaratilanteet. 

 

Piha-alueet ovat turvallisia ja kulkureitit esteettömiä. 

 
Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. 

 

 


