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1. Omaishoidon tuen lakisääteiset vapaapäivät

Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoidon tuesta lain 2 §:n  (607/2022) mukaan vanhuksen, vammai-
sen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetta-
valle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Omaishoitaja on henkilö, joka hoitaa omaistaan tai muuta hoidettavalle läheistä henki-
löä, joka on tehnyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos
hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti
päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää
säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai
terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta (511/2016).

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella voidaan myöntää palveluseteli omaishoitajan lakisääteisen va-
paan aikaisen hoidon järjestämistä varten, jolla ostetaan omaishoitajan vapaan aikainen hoito. Päi-
jät-Hämeen hyvinvointialueella omaishoitaja saa itse valita jaksokohtaisesti käyttääkö palveluseteliä
sijaistamiseen asiakkaan kotona vai meneekö asiakas lyhytaikaishoitoon ympärivuorokautiseen pal-
veluasumiseen. Omaishoitaja voi itse valita palveluntuottajan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hy-
väksymistä palvelusetelituottajista.

2. Palveluntuottajalle asetetut vaatimukset: Lyhytaikaishoito ympärivuorokautisessa palveluasumi-
sessa

Ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipal-
veluista annetun lain (922/2011) mukaiset vaatimukset ja saada toimintaansa Aluehallintovirastolta
tai Valviralta lupa toimintaansa sekä tiloihinsa.

2.1. Sisällön vaatimukset

Palveluntuottaja tekee aina kirjallisen sopimuksen asiakkaan kanssa tuottamistaan palveluista.  So-
pimuksesta tulee ilmetä vähintään palvelusetelisääntökirjan yleisessä osassa olevat sopimusehdot.

Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Ammattitaitoisen
henkilöstön tulee tukea ja ohjata asiakasta yksilöllisten tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti joka-
päiväisessä elämässä sekä mahdollistaa osallistuminen toimintakyvyn mukaan arjen askareisiin ja
ulkoiluun. Asiakasta tulee avustaa kaikissa niissä päivittäisissä toiminnoissa, joissa hän tarvitsee ul-
kopuolista apua. Lisäksi asiakas kylvetetään saunassa tai suihkutiloissa vähintään kerran viikossa
sekä ennen kotiin lähtöä.

Asiakkaalle tulee järjestää päivittäiset ateriat ja tarvittaessa tulee häntä avustaa ruokailuissa. Asiak-
kaan yöpaasto ei saa ylittää 11 tuntia. Erityisruokavaliot tulee järjestää ja ravitsemusta tulee seu-
rata säännöllisesti. Mahdollisiin poikkeamiin tulee puuttua.

Yksikössä tulee olla virike- ja virkistystoimintaa sekä toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta.

Palveluyksikkö huolehtii riittävästä yhteistyöstä asukkaan omaisten ja läheisten kanssa.
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Asiakkaan tulee saada tarvittaessa yhteys henkilökuntaan turvajärjestelmän (hoitajakutsu tai turva-
puhelin) välityksellä.

Palveluntuottajan tulee seurata asiakkaan päivittäistä vointia sekä kirjata asiakkaasta asiakastieto-
järjestelmään lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntuottajalla tulee olla kulloinkin voimassa olevan uusimman THL:n oppaan ”Turvallinen lää-
kehoito” mukainen kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla käytös-
sään ajanmukaiset kotisairaanhoidon hoitovälineet, kuten verenpainemittari, verensokerimittari,
haavahoidon perusvälineet ja näytteiden otossa tarvittavat perusvälineet. Palveluntuottaja on li-
säksi sopinut Fimlabin tai muun laboratorion kanssa näytteenottotarvikkeiden tilausmenettelystä.

Palveluntuottaja vastaa kaikista hoidossa tarvittavista tarvikkeista ja välineistä, jotka eivät kuulu
tilaajan päätöksellä tai kustannuksella asiakkaalle annettavien hoitotarvikkeiden jakelun piiriin.

 Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan sekä sairauksien hoito toteutetaan lääkärin ohjei-
den mukaan. Palveluntuottajan tulee toteuttaa asiakkaiden tarvitsema lääkehoito asiakkaiden
omilla lääkkeillä.

Palveluntuottajan on järjestettävä asiakkaalle liina- ja vuodevaatteet sekä pyyhkeet ja huolehdit-
tava asiakkaan omien vaatteiden vaatehuollosta.

 Asuinympäristön siisteydestä huolehditaan päivittäin. Jos hoitojakso kestää yli kuukauden, tulee
palveluntuottajan järjestää asunnon perusteellinen siivous kerran kuukaudessa. Infektio- ja erityis-
tilanteissa siivouksen toteutus on muutettava hygieniaohjeistuksen mukaiseksi.

2.2. Henkilöstö ja osaaminen

Henkilökunnan tulee täyttää sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset
vaatimukset, jotka määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten
(817/2015) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen
(564/1994) mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hän tarkistaa henkilöstönsä kelpoisuuden
ennen työsopimuksen laadintaa.

Palveluntuottajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on lupaehtojen mukainen henkilöstö, jonka
määrä, koulutus ja tehtävärakenne on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä. Toteutuneella
henkilöstömitoituksella tarkoitetaan todellista, toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakas-
työtä tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa yksikössä olevien asiakkaiden määrään.

Muu henkilökunta sisällytetään mitoitukseen, sillä osuudella kun heidän työnsä käsittää asukkaiden
perustarpeisiin vastaamista. Kuntoutus- ja muu erikoishenkilöstö sisällytetään mitoitukseen työpa-
nostaan vastaavalla osuudella.

Säännösten mukaisesta henkilöstömitoituksesta huolehditaan myös vuosi- ja sairauslomien aikana.
Sijaisilla on riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.

Yksikön vastuuhenkilöllä on sosiaalihuoltolain 46 a § Sosiaalihuollon johtaminen (292/2016) mukai-
nen tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Vastuu-
henkilöltä edellytetään työkokemusta sosiaalihuollon parissa vähintään n. 2 vuotta.

Vastuuhenkilön työpanoksen tulee kokonaisuudessaan kohdistua johtamaansa yksikköön ja hänen
edellytetään olevan pääsääntöisesti fyysisesti läsnä johtamassaan yksikössä (henkilö ei siis voi joh-
taa yksikköään toisesta yksiköstä tai kotoaan käsin). Riittävällä johtamistaidolla tarkoitetaan joko
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opintojen tai työkokemuksen kautta hankittua johtamisosaamista.                              Johtamisopinnoilla tarkoitetaan
n. 20–30 opintopisteen laajuisia opintoja, kuten JET tai erilaiset lähiesimiestyön erikoisammat-
tiopinnot. Työkokemuksen kautta hankittu johtamisosaaminen voi olla muultakin alalta ja riittäväksi
katsotaan noin 1–2 vuoden kokemus.

Lääkehoitoa suorittavilla ammattihenkilöillä on voimassa olevat lääkehoitoluvat ja jokaisessa työ-
vuorossa on vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittanut    lääkeluvallinen
henkilö.

Henkilöstöllä on oltava hyvä Suomen kielen taito sekä riittävästi tietoa asiakasryhmän sairauksista,
vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista.

Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä perehdytyksestä, ammattitaidon ylläpidosta ja täydennys-
koulutuksesta.

2.3. Tila- ja turvallisuusvaatimukset

Asumisyksiköllä on oltava aluehallintoviraston tai Valviran toimilupa tiloihin, joissa asumispalvelua
toteutetaan. Asumisyksikön tilojen tulee olla viranomaisten kyseiseen käyttöön hyväksymät (raken-
nusviranomainen, paloviranomainen, sosiaali- ja terveydenhuollon ao. vastuuhenkilö, terveystar-
kastaja). Lisäksi yksikössä tulee olla päivitetty ja pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunni-
telma ja turvallisuusselvitys ja henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin.

Asiakkailla on yhden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc-tila aluehallintoviranomaisen
toimiluvan mukaan. Tilojen tule olla esteettömät ja mahdollistaa apuvälineiden (pyörätuoli, kävely-
teline, nostin) käytön. Jos tilat ovat useassa kerroksessa, talossa tullee olla hissi. Huone tulee olla
kalustettu ja yksikön yleiset tilat tulee olla asukkaiden käytössä. Yhteistiloissa on TV ja muuta virik-
keellistä välineistöä. Piha-alue tai parveketilat mahdollistavat ulkoilun päivittäin.

3. Palveluntuottajalle asetetut vaatimukset: Sijaistaminen asiakkaan kotona

Ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipal-
veluista annetun lain (922/2011) mukaiset vaatimukset ja saada toimintaansa Aluehallintovirastolta
tai Valviralta lupa toimintaansa sekä tiloihinsa.

3.1. Sisällön vaatimukset

Palveluntuottaja tekee aina kirjallisen sopimuksen asiakkaan kanssa tuottamistaan palveluista.  So-
pimuksesta tulee ilmetä vähintään palvelusetelisääntökirjan yleisessä osassa olevat sopimusehdot.
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan omia voi-
mavaroja tuetaan toimintakykyä ylläpitävällä työotteella ja palvelu perustuu yksilöllisiin tarpeisiin.
Asiakassuhteessa noudatetaan luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja koh-
teluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti.

Palveluseteli on tarkoitettu asiakkaan hoivan ja huolenpidon edistämiseksi omaishoitajan vapaan
aikana. Henkilökohtaisella hoivalla ja huolenpidolla autetaan asiakasta selviytymään tavanomaisista
arkielämän toiminnoista ja tuetaan itsenäistä asumista. Asiakasta tulee avustaa kaikissa niissä päi-
vittäisissä toiminnoissa, joissa hän tarvitsee ulkopuolista apua. Ammattitaitoisen henkilöstön tulee
tukea ja ohjata asiakasta jokapäiväisessä elämässä sekä mahdollistaa osallistuminen toimintakyvyn
mukaan arjen elämään, askareisiin ja ulkoiluun. Tarvittaessa palveluntuottaja osallistuu asiakkaan
lääkehoitoon antamalla lääkkeet asiakkaalle lääkeluvat huomioiden.
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Asiakasta ohjataan osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin omien voimavarojensa mukaan. Asiak-
kaan omaishoitaja huolehtii kodin ylläpitosiivouksesta – tavaroiden laittaminen paikoilleen, suu-
rempien roskien lattialta ja pinnoilta poistaminen sekä roskien ulos vienti lukeutuu palveluntuotta-
jan tehtäviin. Asuinolosuhteiden niin vaatiessa veden ja puiden kantaminen, asunnon lämmittämi-
nen ja lumen luonti kuuluu palveluntuottajan työtehtäviin siltä osin kuin asuinolosuhteiden ja liik-
kumisen turvaaminen sitä edellyttää.

Palveluntuottaja suunnittelee kunkin palvelukerran sisällön yhdessä asiakkaan ja hänen omaishoita-
jansa kanssa. Asiakkaan päivittäistä vointia tulee seurata ja kirjata lainsäädännön mukaisesti. Palve-
luntuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja asiakas-/potilastietojen kirjaamisessa, asia-
kirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa sekä toiminnassa muutenkin
noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta, tietoturvasta sekä salassa pidet-
tävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä.

3.2. Henkilöstö ja osaaminen

Toimintayksikön palveluiden vastuuhenkilöllä on aluehallintoviranomaisen edellyttämä koulutus ja
kokemus. Palveluntuottajan henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammat-
tia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta käyt-
tää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukaista lähihoitajan tutkintoa tai mainitun
lain 11§:n mukaista ammattitutkintoa tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pä-
tevyyttä.

Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä voi tilapäisesti 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toimin-
tayksikössä toimia laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena kyseiseen ammattiin
Suomessa opiskeleva tai ulkomailla vastaavaan ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut
hyväksytysti opinnoistaan kaksi kolmasosaa ja jolla on käytännössä saavutetun kokemuksen tai
muiden seikkojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen (Muun opiskeli-
jan toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävässä 104/2008).

Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtä-
vien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Jos palkattava opiskelija on ulkomaalainen, on
työnantajan arvioitava myös hänen kielellinen valmiutensa toimia tehtävässä. Työnantajan on myös
määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Li-
säksi työnantajan on varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksytysti. Vaikka opiskelijan rek-
rytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, työnantajan on itse arvioitava em. seikat
(https:/www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat).

Palveluntuottajalla tulee olla palvelun laatuun ja laajuuteen nähden tarvittavat henkilöstövoimava-
rat. Työntekijöillä tulee olla ammatissa vaadittava osaaminen, joka on saavutettu alaan liittyvän so-
veltuvan koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Henkilöstöltä edellytetään kykyä ja joustavuutta
työskennellä asiakkaan luona silloinkin, kun kanssakäyminen asiakkaan kanssa on asiakkaan erityis-
piirteistä johtuen vaativaa.

Hoiva-avustaja/kotipalvelutyöntekijä voi suorittaa kotipalvelun tukipalveluihin sisältyviä työtehtä-
viä. Näitä ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kauppa- ja asiointipalvelut sekä sosiaalista kanssakäy-
mistä edistävät palvelut. Asiakkaan hygienian hoitaminen (esimerkiksi suihkutus) katsotaan hoivan
ja huolenpidon tehtäväksi, joka tulee suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön toimesta.
Hoiva-avustajaa/kotipalvelutyöntekijää ei katsota sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöksi.
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Hoiva-avustaja/kotipalvelutyöntekijä voi toimia tarvittaessa lähihoitajan tai sairaanhoitajan työpa-
rina paripaikoissa, jolloin asiakkaan hygienian hoitamiseen osallistuminen on mahdollista. Tällöin
kuitenkin vastuu kyseisestä tehtävästä on lähihoitajalla/sairaanhoitajalla. Hoiva-avustaja/kotipalve-
lutyöntekijä ei voi osallistua millään tavoin asiakkaan lääkehoidon toteuttamiseen, ellei työntekijä
ole suorittanut vähintään lähihoitajan koulutuksen tasoista lääkehoidon osaamista. MiniLOP-kurssin
suorittaminen ei riitä osoittamaan riittävää lääkehoidon osaamista.

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

Lisäksi palveluntuottajan tulee varmistaa, että:
• Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluja toteuttava henkilöstö täyttää laissa säädetyt

kelpoisuusehdot ja henkilöstö suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännös-
ten ja valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus, esimerkiksi lääkehoidon toteutukseen
osallistuvilla työntekijöillä tulee olla tarvittavat lääkehoidon luvat voimassa.

• Jos palveluntuottajalla on työsuhteessa enemmän kuin kolme työntekijää, palveluiden vas-
tuuhenkilöllä tulee olla Valviran hyväksymä koulutus ja kokemus. Vastuuhenkilön kelpoi-
suuden arviointi perustuu sosiaalihuoltolain 46 a §:n 3 momentin mukaisiin vaateisiin: teh-
tävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

• Toiminnalle on nimetty lähiesihenkilö, joka ohjaa ja johtaa toimintaa yksiköstä käsin.
• Henkilökunnan osaaminen tulee olla asiakkaiden hoidon tarpeen edellyttämällä tasolla.
• Palveluntuottajan on huolehdittava, että lähihoitajan, sairaanhoitajan ja hoiva-avusta-

jan/kotipalvelutyöntekijän työnkuvat ovat tarkkaan määritelty. Työnkuvat on oltava kirjalli-
sessa muodossa.

• Palkatessaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä palveluntuottaja si-
toutuu tarkastamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä (Suosikki/Terhikki).

• Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuk-
sesta.

• Palveluntuottajalla tulee olla työturvallisuuslain mukaiset asianmukaiset toimitilat, mikäli
palveluntuottajalla työskentelee yrittäjän lisäksi muita työntekijöitä. Työntekijöiden käytet-
tävissä on oltava työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden lukumäärä huomioon ottaen riit-
tävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat,
ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. Työntekijöiden saatavilla tulee
olla riittävästi kelvollista juomavettä.

Palveluntuottaja noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa Suomessa voimassa olevaa alan
valtakunnallista työehtosopimusta sekä alan työturvallisuutta koskevia säännöksiä.

4. Laadun hallinta

Palveluntuottajalla on toimintasuunnitelma, ajantasainen omavalvontasuunnitelma ja suunnitelma
riskien hallinnasta. Palveluntuottaja päivittää edellä mainitut dokumentit vähintään vuosittain tai
silloin, kun toiminta muuttuu olennaisesti. Omavalvontasuunnitelma on oltava julkisesti nähtävillä.
Palveluntuottaja on määritellyt toimintasuunnitelmaan keskeiset laatutavoitteensa sekä toimenpi-
teet niiden saavuttamiseksi. Lisäksi palvelun toimintavarmuus ja mahdolliset sijaisjärjestelyt on ku-
vattava toimintasuunnitelmassa.

Palveluntuottaja kerää vähintään kerran vuodessa asiakaspalautetta ja huomioi palautteen toimin-
nan kehittämisessä. Tulokset asiakaspalautekyselyistä toimitetaan pyydettäessä Päijät-Hämeen hy-
vinvointialueelle.
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Toimintayksikön tulee huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta, oikeudenmukaisuudesta ja
hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Toimintayksikön arvot ja toi-
mintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vastuut ja valtuudet on määritelty kirjallisesti.

Asiakkailla tulee olla mahdollisuus antaa välitöntä palautetta suoraan palvelusta vastaavalle henki-
lölle. Palveluntuottajan tulee ohjeistaa asiakkaita mahdollisuudesta asiakaspalautteen antamiseen.

5. Palvelun hinnoittelu ja palvelusetelin arvo

Päijät-Hämeen hyvinvointialue päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Palvelusetelillä
tuotettava palvelu on arvonlisäverolain 130 a §:n mukaista verotonta terveyden- ja sairaanhoitopal-
velun myyntiä ja hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

5.1. Lyhytaikaishoito ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

Palvelusetelin arvona käytetään ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaishoidossa eu-
roa/vuorokausi. Palveluntuottaja määrittelee palvelun vuorokausihinnan, joka ei saa ylittää hyvin-
vointialueen määrittämän palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuuosuuden yhteissummaa.
Laskutus tapahtuu toteutuneiden hoitovuorokausien mukaisesti. Lähtöpäivä ei oikeuta laskutta-
maan omavastuuta eikä hoitovuorokautta.  Asiakas maksaa kulloinkin laissa säädetyn omavastuu-
osuuden suoraan palveluntuottajalle. Omavastuuosuuden arvo on 11,60 € vuonna 2023 ja palvelu-
setelin arvo on 1.1.2023 alkaen 168,40 €/vrk.

5.2. Sijaistaminen asiakkaan kotona

Palvelusetelin arvo omaishoidon vapaan aikaisessa kotiin annettavassa sijaishoidossa on 168,40
€/vrk. Palvelusetelillä asiakas ostaa hoitajan kotiin ja se, että montako tuntia asiakas saa kyseisellä
168,40 eurolla riippuu valitun palveluntuottajan tuntihinnoista. Palveluntuottaja määrittelee itse
tuottamansa palvelun tuntihinnat, jotka palveluntuottaja ilmoittaa PSOP-järjestelmän hinnastossa.
Hinnat tulee ilmoittaa arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille kello 7–18 ja 18–21 välisille ajoille.

Palveluntuottaja saa korottaa tuottamansa palvelun hintaa kerran vuodessa. Hinta ilmoitetaan PSOP-
järjestelmään 1.10.–30.11. välisenä aikana laatimalla uusi hinnasto. Uusi hinnasto astuu voimaan
seuraavan vuoden tammikuun ensimmäinen päivä, jos Päijät-Hämeen hyvinvointialue hyväksyy hin-
nan korotuksen.

Palveluntuottajalla on oikeus tuottaa asiakkaalle lisäpalveluja. Näistä palveluista asiakkaalla ja palve-
luntuottajalla on oltava erillinen kirjallinen sopimus. Palveluntuottaja laskuttaa nämä palvelut asiak-
kaalta asiakkaan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen mukaisesti. Hyvinvointialue ei vastaa näi-
den palveluiden sisällöstä, laadusta tai laskutuksesta.

6. Palvelukohtaiset hakeutumisen liitteet

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjan yleisessä osassa vaadittujen liitteiden li-
säksi palveluntuottajan on liitettävä PSOP-hakemukseensa seuraavat liitteet:

· palvelukuvaus
· lääkehoitosuunnitelma
· pelastussuunnitelma (ympärivuorokautinen palveluasuminen).
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7. Palvelun keskeytyminen

Keskeytyneestä palvelusta maksetaan toteutuneen palvelun mukaisesti. Mikäli palveluntuottaja ei
laskuta asiakkaalle myönnettyä palveluseteliä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta, ei palveluntuottaja
voi periä palvelusetelin arvoa asiakkaalta.

8. Sääntökirjan voimassaolo

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi, alkaen 1.1.2023.


