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Tässä toimintaohjeessa kerrotaan niistä yksityisen sosiaalipalveluntuottajan oikeuksista ja 
velvollisuuksista, joihin hän sitoutuu toimiessaan omaishoidon vapaajärjestelyissä palvelusetelillä 
toteutettavan sosiaalipalveluiden tuottajana. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän 
toimintaohjeen ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien 
palveluiden tuottajaksi. Tämä toimintaohje on myös ohjekirja palveluiden myöntäjille ja palveluiden 
käyttäjille.  
 

1. Määritelmät 
 
Tässä toimintaohjeessa: 
 
Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua asiakasta, joka on omaishoidon tuen palveluiden saajana.  
 
Palvelusetelillä tarkoitetaan Inarin kunnan omaishoidon tuen asiakkaalle myöntämää sitoumusta 
korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti 
omaishoitajan vapaapäivien järjestämistä varten.   
 
Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun 
hinnasta, jota Inarin kunnan myöntämä palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan 
maksettavaksi. 
 

2. Palveluseteli  
 

Palvelusetelilaki säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen 
kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- 
ja terveyspalveluiden hankkimiseksi. 
 
Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää kunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön 
säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin 
käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Inarin kunnan hyväksymistä 
palveluseteliyrittäjistä.  
 
Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina Inarin kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön palvelun tarpeen arvioon. Palvelusetelillä voidaan ostaa ainoastaan 
arvonlisäverotonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Verottaja on antanut ohjeen 
sosiaalipalvelujen (diaarinumero 604/40/2011) ja terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen (diaarinumero 
61/40/2010) arvonlisäverotuksesta. Tarkemmat ohjeet arvonlisäverottomuudesta löytyvät internetistä 
verohallinnon sivulta (www.vero.fi). 
 
Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli on vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten vapaiden 
järjestämiseen. Palvelusetelin myöntää kunnan omaishoidon tukiasioista vastaava viranhaltija. Kunta 
on varannut ostopalveluna järjestettävään omaishoidon tuen vapaan aikaisen ja lyhytaikaisen hoidon 
järjestämiseen vuosittaisen määrärahan ja palvelusetelit voidaan myöntää asiakkaille vain tämän 
määrärahan puitteissa.  
 
Palveluseteli myönnetään jo ansaituille vapaapäiville. Omaishoitajan vapaapäiväoikeutta suositellaan 
käytettävän säännöllisesti ja vapaapäiviä voi kerryttää maksimissaan 3 kk ajalta kuitenkin niin, että 
joulukuun vapaapäivät tulee käyttää seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 
Vapaapäiväoikeutta ei voi käyttää omaishoitosopimuksen päättymisen jälkeen. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelusetelin arvon. Omaishoidon palveluseteli on 
tasasuuruinen ja sen arvo on vuonna 2015 hoitoisuusluokka 1 asiakkaalla 78,70 euroa/vrk ja 
hoitoisuusluokka 2-3 asiakkaalla 108,70 euroa/vrk. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin 
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ylittävältä osalta korkeintaan 11,30 euroa/ päivä (asiakasmaksulaki 387/2008). Kunta voi muuttaa 
palvelusetelin arvoa ja palvelujen hinnoittelua.  
 
Omaishoitajan sijaistoiminnan palvelusetelillä voidaan tuottaa palvelua joko omaishoidettavan kotona 
tai vaihtoehtoisesti palveluntuottajan toimipaikassa asiakkaan tarpeesta riippuen. Mikäli hoito 
toteutetaan palveluntuottajan tiloissa, toimitilojen on oltava lainmukaiset ja niiden on täytettävä 
turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja 
viranomaisten määräysten mukaisesti.  
 
Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Matkoja ei voi sisällyttää palvelusetelin 
arvoon. Kunta ei korvaa matkoista aiheutuvia kustannuksia.  
 
Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä 
on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. 
 
 

3. Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat, sopimusasiat ja palvelun 
sisältövaatimukset 
 
Omaishoidon palveluseteliin ovat oikeutettuja hoidettavat, joille palveluntarpeen arvioinnin perusteella 
on myönnetty kunnan omaishoidon tuki ja vapaaoikeus. Sijaistoiminnan palveluseteli on tarkoitettu 
suunnitelmalliseen vapaan järjestämiseen ja omaishoidon palvelusetelillä voi ostaa palvelua 
ainoastaan hoidettavalle. 
 
Kun omaishoitoperhe valitsee vapaan järjestämisen palvelusetelillä, heillä on oikeus saada ohjausta 
palveluntuottajien valinnassa sekä muissa palveluseteliin liittyvissä asioissa. Palvelusetelin saanut 
asiakas valitsee palveluntuottajan ja asiakas voi käyttää myös useita eri palveluntuottajia tarpeidensa 
mukaisesti.  
 
Asiakkaan ja palveluntuottajan välille syntyy sopimus, kun palveluntuottaja hyväksyy asiakkaan 
tekemän tilauksen. Palvelusopimuksen osapuolet ovat palveluja tuottava yritys sekä kuluttaja-
asemassa oleva omaishoidon palveluseteliä käyttävä asiakas. Asiakkaan ja palveluntuottajan välille 
tulee tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. palvelun sisällöstä, kestosta, irtisanomisesta ja 
kotiin tuotettavassa palvelussa asiakkaan avainten hallinnasta. Palvelusta tehdään yhdessä 
palvelusuunnitelma, jonka sisältö määritellään palvelusetelissä. Kertaluonteisesta palvelusta riittää 
suullinen sopimus, joka päättyy ilman irtisanomista palvelun toteuduttua. Palveluntuottaja tuottaa 
palvelun sovittuna ajankohtana. 
 
Omaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot 
palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kuntouttavaa palvelua saatujen tietojen 
mukaisesti. Palvelusetelillä tuotettava palvelu korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa 
kotona. Tuotettavan palvelun sisältö voi olla päivittäisissä toiminnoissa avustamista ja tukemista 
esimerkiksi seuraavissa asioissa: 
 
• pukeminen 
• ruokailu 
• lääkkeiden antaminen/jakaminen 
• liikkuminen 
• peseytymisapu 
• ulkoiluapu 
 
Omaishoidon palveluseteleitä voidaan käyttää vain hoidettavan hoitoon omaishoitajan vapaan aikana. 
Muiden kuin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden maksamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivat 
keskenään ja ne ovat asiakkaan itse maksettavia palveluita. Palveluntuottaja vastaa sen palvelun  
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sisällöstä ja laadusta sekä pitää palvelun tuottamista varten keräämistään asiakastiedoista erillistä 
rekisteriä. 

 
4. Kunnan velvoitteet  

 
Inarin kunta 
 
- hyväksyy hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta  
- neuvoo asiakasta palvelusetelin käytössä. Esittää tasapuolisesti eri vaihtoehdot palveluista 

asiakkaalle 
- valvoo että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vaatimukset 
- peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää 

täyty  
 

5. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 
 

Inarin kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- 
tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä 
henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa 
palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % 
osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla 
käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 
 

6. Palveluntuottajan yleiset velvoitteet 
 

Palveluntuottaja: 
 

- täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisestä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 
asetetut vaatimukset. Palveluntuottaja on tehnyt kirjallisen ilmoituksen yksityisten 
sosiaalipalveluiden tuottamisesta Inarin kunnalle 

 
- on merkittynä Inarin kunnan omaan rekisteriin (sosiaalipalveluna tuotettava kotipalvelun 

tukipalvelun palveluntuottaja) 
 

- on rekisteröitynyt kaupparekisteriin 
 

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

 
- on merkitty työnantajarekisteriin, mikäli yrityksessä on työntekijöitä 

 
- huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään 

vastaavalta kunnalliselta toiminnalta 
 

- on ottanut ja sitoutuu pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset, 
joiden vakuutusmäärään voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida 
riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja jotka muilta 
ehdoiltaan vastaavat tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä 

 
- on selvittänyt tai sitoutuu selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan 

ja soveltuvuuden, mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluita alaikäisille. (Laki lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) 

 
- sitoutuu huolehtimaan siitä, että palvelun tuottajan taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös 

tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä 
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lainvoimaisella tuomiolla julkisista hankinnoista annetun lain 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai 
tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin 

 
- on huolehtinut verojen, eläke- ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä muista 

lakisääteisistä velvoitteista 
 

- noudattaa kaikkea palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja 
viranomaismääräyksiä ja ohjeita 

 
- vastaa siitä, että toiminta perustuu hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Toiminnan on oltava 

laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua 
 

- huolehtii siitä, että palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma (laki yksityisistä 
sosiaalipalveluista 922/2011). Uuden palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma 
kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta 

 
- sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työehtosopimuslainsäädäntöä ja alan yleissitovia 

työehtosopimuksia 
 

- sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 

- markkinoi palvelujaan asiallisesti, luotettavasti ja hyvän tavan mukaisesti 
 

- nimeää ja osoittaa palveluista vastaavan henkilön 
 

- tuottaa palvelusetelillä korvattavat palvelut Suomessa 
 

- suostuu siihen, että palveluntuottajan yhteystiedot ovat julkisesti nähtävillä  
 

-  sitoutuu ilmoittamaan kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat palvelujen tuottamiseen 
(esimerkiksi palvelukatkot, muutokset yhteystiedoissa, vastuuhenkilöissä, yrityksen 
omistuksessa) Inarin kunnan omaishoidon tuesta vastaavalle viranhaltijalle sekä ilmoittamaan 
muutoksista lupaviranomaisille ja kunnan yksityisestä sosiaalipalveluista annetun lain 
edellyttämällä tavalla 

 
- sitoutuu perehtymään aina asiakkaan hoito- tai palvelusuunnitelmaan sekä palveluseteliin ja 

noudattaa niiden sisältöä 
 

-  huolehtii omasta ja henkilöstönsä lain edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, 
ammattitaidon säilyttämisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta (laki 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005, sosiaalihuoltolaki 
710/1982).  

 
- ei saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta, kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea 

palveluseteleillä tuotettaviin palveluihin 
 

- sitoutuu noudattamaan Inarin kunnan määrittämiä yksittäiseen palveluseteliin liittyviä 
palvelukohtaisia vaatimuksia. Palvelukohtaiset vaatimukset kirjataan palveluseteliin 

 
- ohjaa asiakasta tarvittaessa sosiaaliasiamiehen palvelujen piiriin 

 
- sitoutuu huolehtimaan siitä, että henkilökunta tuottaa palvelut vähintään suomen kielellä, 

saamen kielen taito katsotaan eduksi saamenkielisten asiakkaiden hoidossa. Palveluntuottaja 
toimittaa tarvittaessa todistukset suomen kielen taidosta 
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- palveluntuottajan on varmistettava asiakkaalta, että hänelle on myönnetty palveluseteli ja sen 
voimassa oloaika. Lisäksi palveluntuottajan on sovittava asiakkaan kanssa omavstuuosuuden 
maksamisesta  

 

7. Asiakkaan asema 
 

- asiakkaalla on oikeus saada Inarin kunnalta tietoa asemastaan palvelusetelin käyttäjänä, 
palvelusetelin arvosta, palvelun tuottajien hinnoista, omavastuuosuuden määräytymisen 
perusteista ja suuruudesta.  

 
- asiakkaalla on oikeus saada Inarin kunnalta ohjausta palvelusetelin käytössä 

 
- asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin hänen palvelunsa turvataan muulla 

tavalla, kuten esimerkiksi Inarin kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. 
 
Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle 
palveluntuottajalle. 
 
Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu  asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. 
Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia säännöksiä 
ja oikeusperiaatteita. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden 
saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta 
annetussa laissa 8/2007. Asiakkaan asemaan vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä 569/2009 sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
annettujen lakien säännökset 
 

8. Palvelusetelin myöntämisen esteet 
 

Seuraavat tilanteet estävät palvelusetelin myöntämisen asiakkaalle: 
 
Asiakas ei täytä Inarin kunnan asettamaa kriteeriä palvelusetelin myöntämiselle, jos: 
 

- asiakas tai hänen omaisensa/ läheisensä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta palvelusetelin 
sisältämän hoidon tai palvelun järjestämisestä tai asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle 
vaadittua palvelutarvetta (palvelusetelilaki 569/2009) 
 

- asiakkaan kotikunta ei ole Inari 
 

- asiakas haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin Inarin kunnan tulee ohjata hänet 
muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin 

 

9. Muistutukset, kantelut, ja asiakaspalautteet 
 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (sosiaalihuollon asiakaslaki 
812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon 
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalle on myös 
mahdollisuus kantelun tekemiseen. 
 
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja Inarin kunnalle palautetta palvelun laadusta ja muista 
palveluun liittyvistä seikoista. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä alueen sosiaaliasiamieheen.  
 
Inarin kuntaa tulee informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista 
syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle selvitys tai 
jäljennökset palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, kanteluista ja 
hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista. Mikäli edellä 
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mainittuja tapahtumia on ollut tai on käynnissä, selvitykset tulee toimittaa kunnalle vähintään 
puolivuosittain. 
 

10. Asiakkaan oikeussuojakeinot 
 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja. Inarin kunta on palvelusetelilain 
nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen 
tasoa ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli toimintaohjeen 
määräyksiä ei noudateta. 
 
Palveluntuottajan aiheuttamat vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja 
viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain 412/1974 mukaisesti. Inarin kunta 
ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan 
uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai 
toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista 
palveluntuottaja.  
 
Oikaisu/ hyvitys 
Palveluntuottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista palvelun virhe ja viivästyksestä 
aiheutunut haitta, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä/ viivästyksestä viipymättä tarjoutuu 
tekemään sen ja asiakas suostuu oikaisuun. Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus 
vaatia palveluntuottajalta sopimuksen täyttämistä. 
 
Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas 
ilmoitti viivästyksestä tai virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi teettää 
saamatta jääneen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen palveluntuottajan 
kustannuksella. 
 
Oikeus pidättyä palvelusuorituksen hyväksymisestä 
Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus pidättyä 
hyväksymästä palveluntuottajan palvelusuoritusta siltä osin, kun palvelua ei ole suoritettu 
asianmukaisesti. Palveluntuottajalla on mahdollisuus antaa vastine Inarin kunnalle. Jos kunta 
hyväksyy vastineen, annettua palvelua vastaava palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle. 
 
Sopimuksen purku 
Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai viivästyksen 
vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. 
 
 
Vahingonkorvaus 
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palveluntuottajan 
viivästyksen tai virheen vuoksi. Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista 
vahingoista, jos palveluntuottaja osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa  
ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon 
sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. 
 
Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen aiheuttamista välillisistä 
vahingoista vain silloin, kun viivästys tai virhe johtuu palveluntuottajan puolella olevasta 
huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen 
aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. 
 
Reklamaatio ja palaute 
Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä 
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Palveluntuottajan 
palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuottajalle. Palautteiden ja 
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reklamaatioiden antaminen ja niihin vastaaminen ovat ensisijaisesti asiakkaan ja palveluntuottajan 
välistä asiaa. Inarin kunta ei osallistu palveluntuottajan ja asiakkaan välisten sopimusriitojen 
käsittelyyn. 
 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopimusriidoissa 
tulkinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. 
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista ossapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian 
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne 
voidaan nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 
 

11. Asiakasrekisterit ja tietosuoja 
 

Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä 
säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 myöh. julkisuuslaki, henkilölaki ja laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä muu sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädäntö). Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä 
ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Asiakasrekisterin tiedot 
sekä tieto asiakkuudesta ovat salassa pidettäviä. 
 
Palveluntuottaja vastaa muussa kuin palvelusetelipalvelujen tuottamistarkoituksessa keräämistään 
rekistereistä. Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palvelusetelillä tuotetun palvelun yhteydessä 
syntyneitä asiakastietoja käytetä palveluntuottajan omassa toiminnassa ja ettei tietoja sisällytetä 
palveluntuottajan omaan asiakasrekisteriin ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Ilman 
palveluseteliasiakkaan suostumusta asiakastietoja ei myöskään saa käyttää palveluntuottajan muiden 
palvelujen markkinointitarkoituksessa. 
 
Inarin kunnan ja palveluntuottajan vastuulla on varmistua siitä, että asiakkaan palvelun järjestämisen 
kannalta välttämättömät tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palveluprosessin eri vaiheissa. 
Sosiaalihuollon asiakaslaissa ovat säännökset yksityisen palveluntuottajan oikeudesta saada 
välttämättömät ja tarpeelliset asiakastiedot. Jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen 
hoitonsa tai huoltonsa kannalta eheän kokonaisuuden, johon myöhemmin tulevat ratkaisut voidaan 
perustaa.  
 
 
 
 
 
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 
 
Palvelusetelillä palveluja tuottavia palveluntuottajia sitovat samat salassapitosäännöt kuin Inarin 
kunnan palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito palveluntuottajan toimipisteessä koskee 
kaikkia asiakasta tai hänen asiakirjojaan käsitteleviä henkilöitä. 
 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta tämän 
sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja 
pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat tai siihen 
toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä, ja jotka ovat 
antaneet kirjallisen salassapitositoumuksen. 
 
Palveluntuottaja ja Inarin kunta sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot 
sikäli, kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin 
sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 
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Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa myös sen jälkeen, kun palveluntuottaja ei enää tuota 
palvelusetelillä ostettavaa palvelua. 
 
 

12. Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 
 

Inarin kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty hyväksyntä toimia palvelusetelin 
palveluntuottajana välittömästi mikäli: 
 

- palveluntuottaja ei noudata Inarin kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta toimintaohjeen 
vaatimuksia. 

- palveluntuottaja ei noudata hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä. 
- palveluntuottaja on syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa vakavaa menettelyrikkomukseen. 
- palveluntuottajan itsenäinen ammatinharjoitusoikeus on rajoitettu tai poistettu. 
- lupaviranomainen on peruuttanut joko kokonaan tai osittain antamansa luvan. 
- palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään 

mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan, velkajärjestely on 
vahvistettu tai hakemus vireillä tai haettu/ asetettu konkurssiin. 

- palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä 
henkilö on tuomittu henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta, jolla on merkitystä 
palveluntuottamisen edellytysten toteutumisessa. 

- palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksujen, verojen tai sosiaaliturvamaksujen 
suorittamisen (poikkeuksena sopimus verottajan kanssa). 

- palveluntuottajan on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä. 
- palveluntuottaja on tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti. 
- palveluntuottaja itse pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 

 
13. Verotus 
 

Tuloverotus 

 
Palveluseteli on palvelunsaajalle veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli: 
 

- myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 
- on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 
- ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee. 

 
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen 
tuloverotuksessa. 
 

Arvonlisäverotus 

 
Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tulee olla arvonlisäverottomia. Arvonlisäverolain 37 §:n 
mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltonaa tapahtuvasta palvelujen myynnistä. Lain 37 §:n mukaan 
sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa 
muun sosiaalihuollon palveluntuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia 
lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, 
muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. 
 
Verohallinnon arvonlisävero-ohjeen (diaarinumero 604/40/2011) mukaisesti sosiaalihuoltopalvelujen 
arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että:  
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- yksityinen palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelun antajien rekisteriin tai hän on tehnyt 
toiminnastaan ilmoituksen toimintakuntaan 
 

- sosiaalihuollon järjestäminen perustuu viranomaisen tekemäään päätökseen tai yksityistä 
sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen 
sopimukseen 

 
- palveluntuottaja ja asiakas ovat tehneet palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan 

suunnitelman 
 

- palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman toiminnan asianmukaisuuden 
varmistamiseksi 

 

14. Muut palveluntuottajaa koskevat asiat   
 

Palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa hoidettavan tai omaishoitajan toimintakyvyssä tai 
palveluntarpeessa tapahtuvista muutoksista. Tällöin kunnan omaishoidon tuesta vastaava 
viranomainen arvioi omaishoidon tuen tarpeen uudelleen ja tekee yhdessä omaishoitoperheen 
kanssa uuden hoito- ja palvelusuunnitelman hoidon toteuttamiseksi.  
 

Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on 
palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Mikäli palveluntuottaja 
ei pysty järjestämään itse korvaavaa palvelua, ottaa hän yhteyttä kunnan omaishoidon tiesta 
vastaavaan viranomaiseen mahdollisen muun hoidon järjestämiseksi. Asiakkaan tulee peruuttaa 
sovittu varaus asiakkaan ja palveluntuottajan sopimuksessa sopimallaan tavalla. Kunta ei vastaa 
peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. Inarin kunta ei hyväksy 
alihankkijoiden käyttämistä palvelun tuottamisessa.  
 

Inarin kunta valvoo toimintaa ja palvelujen laatua lainsäädännön mukaisesti. Palvelusetelitoiminnan 
laadullisena vähimmäisvaatimuksena on vastaavan kunnallisen toiminnan taso (laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009). Palveluntuottajan tulee ylläpitää hyvää laatua palvelun, 
asiakirjakäytännön sekä asiakasturvallisuuden suhteen. Asiakastyön ja –turvallisuuden laadun 
mittarina käytetään muun ohella muistutusten, kanteluiden ja reklamaatioiden määrää. 
 
Palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle kopio omavalvontasuunnitelmasta ja tarkistaa se kerran 
vuodessa. Mikäli tiedot ovat muuttuneet, on uusi omavalvontasuunnitelma toimitettava kunnalle. 
Palveluntuottajan tulee toimittaa tiedot itse suorittamiensa asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksista. 
Palveluntuottaja antaa kunnalle luvan tehdä seteliasiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä, jotka 
toimivat yhtenä laadun mittarina. Palvelun laatua koskevista asioista asiakkaan tulee ensisijaisesti 
neuvotella palveluntuottajan kanssa. Lisäksi palautetta voi antaa kunnalle kunnan internet-sivuston 
etusivulla olevan “Anna palautetta”-linkin kautta tai ottamalla yhteyttä omaishoidon viranhaltijaan. 
 
Palvelun katsotaan olevan virheellistä, mikäli se poikkeaa yleisen tai palvelukohtaisen toimintaohjeen, 
lainsäädännön tai sopimuksessa mainituista palvelun sisältövaatimuksista. Vastuu siitä, että palvelu 
on suoritettu laadukkaasti ja huolellisesti, on palveluntuottajalla (kuluttajansuojalaki 38/1978). Kunta ei 
vastaa palveluntuottajan virheistä. 
 
Palvelu on myös virheellistä, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka palveluntuottaja on etukäteen antanut 
toiminnastaan, ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon palveluntuottajaa 
valitessaan. Sama koskee palvelun suorittamisesta annettuja tietoja (kuluttajansuojalaki 38/1978).  
 

15. Laskutus 
 

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta 
palvelusetelin arvoa vastaavan korvauksen.  
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Annetusta palvelusta laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskut lähetetään osoitteeseen: Inarin 
kunta/ Terveyskeskus, Sarjanumero 16803058, PL 861, 00019 SSC.  
 
Inarin kunta ei maksa erillistä toimisto-, varaus-, materiaali- tai laskutuslisää. 
 
Laskusta tulee ilmetä seuraavat tiedot:  
 
 1. laskun antamispäivä 
 2. laskun numero (juokseva tunniste) 
 3. asiakkaan henkilötiedot (nimi ja syntymäaika) liitetiedostona 
 4. laskutettava palvelu 
 5. palvelun suorituspäivä  
 6. palveluntuottajan arvonlisäverotunniste (y-tunnus) 
 7. palveluntuottajan nimi ja osoite 
 9. viitteeksi “palveluseteli”  
 10. yksikköhinta ilman veroa 
  - verottomuuden peruste 
 15. muutos- tai hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun 

16. omavastuun periminen 
  
Vuoden vaihtuessa edellisen vuoden laskut tulee toimittaa tammikuun 15. päivään mennessä. 
Puutteelliset laskut kunta palauttaa takaisin, mikä saattaa aiheuttaa maksujen viivästymistä. 
 
Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskun omavastuuosuuden, huolehtii 
palveluntuottaja itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Inarin kunta ei vastaa 
asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä omavastuuosuuksista. 
 
Laskutukseen liittyviä asioita voi tiedustella avohoidon toimistosihteeriltä, puh. 040 - 1627 891  
 
Jos asiakkaan kotikunta on palvelun alkamisen jälkeen muuttunut, ei palvelun tuottaja voi laskuttaa 
Inarin kunnan myöntämän palvelusetelin sisältämään osuutta palvelusta kunnasta poismuuttopäivän 
jälkeen. 
 

16. Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö 
 
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/200516.  
Henkilötietolaki 523/1999 
Kuluttajansuojalaki 38/1978 
Laki omaishoidon tuesta 937/2005 
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 
Sosiaalihuoltolaki 710/1982 
Työturvallisuuslaki 738/1999 
 

 
 
 
 



                 
 

12 

 

 
 

17. Toimintaohjeen voimassaolo ja muuttaminen  
 
Tämä toimintaohje on voimassa toistaiseksi. 
 
Palvelusetelin toimintaohjeen hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunta. Inarin kunnalla on oikeus tehdä 
muutoksia tämän toimintaohjeen sisältämiin määräyksiin. Toimintaohjeen muutokset ja palvelusetelin 
arvon määrän muutokset hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunta.  
 
 
 


