
  

 

SIILINJÄRVEN KUNTA 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN 

PALVELUSETELIOHJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksytty 25.11.2021 § 34 sosiaali- ja terveyslautakunta 



  

 

  



  

Sisältö 

1 Yleistä palveluseteliohjeesta ........................................................................................................ 1 

2 Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ja sisältö .......................................................................... 1 

2.1  Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu .................................................................................. 2 

2.2 Palvelusetelillä järjestetty palvelu ......................................................................................... 3 

4 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja sähköinen palvelusetelijärjestelmä Vaana ....................... 5 

5 Palvelusetelin arvo ........................................................................................................................ 5 

6 Palvelujen tuottamiseen sovellettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntö esim. ............... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1(8) 

  

1 Yleistä palveluseteliohjeesta 

Siilinjärven kunnalla on käytössä yleinen palveluseteliohje ja palvelukohtainen ohje. Yleisessä palve-

luseteliohjeessa on kirjattu vaatimukset, jotka määrittelevät kunnan palvelusetelitoimintaa ja sito-

vat kaikkia Siilinjärven kunnan palvelusetelituottajia. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliohje 

sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa ja vaatimuksia palvelusetelillä tuotettavalle lapsiperheiden ko-

tipalvelulle. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan yleisen palveluseteliohjeen ja palvelukohtai-

sen ohjeen vaatimuksia palvelusetelituottajana toimiessaan. 

Lapsiperheiden kotipalvelu voidaan tuottaa järjestäjän omana toimintana, ostopalveluna tai palve-

lusetelillä. Lapsiperheiden kotipalvelun eri järjestämistapoja voidaan myös yhdistää toisiinsa sekä 

muihin sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palve-

lusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan asiakkaalle antamaa päätöstä, jonka 

mukaisesti asiakas hankkii yksityiseltä palveluntuottajalta sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperhei-

den kotipalvelua. Päätös on kunnan myöntämä sitoumus korvata palveluntuottajan antaman palve-

lun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus va-

lita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. 

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

velusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspal-

veluissa. Lakia sovelletaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Siilinjärven kunta 

ja palveluntuottaja nimeävät yhteyshenkilöt tahoillaan, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuu-

henkilöinä ohjeen vaatimusten toteuttamisessa ja tiedottamisessa. 

 

2 Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ja sisältö 

Kotipalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). 
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on ylläpitää perheen hyvinvointia ja tukea selviytymistä 

erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä lyhytaikaisissa elämän muutostilanteissa esiintyviä 

riskejä. Tehtävänä on tukea perhettä arjessa ja auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista palvelua lapsiperheille. Lapsiper-

heiden kotipalvelun tehtävänä on tukea perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, asu-

miseen, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien 

ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.  

 

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, 

toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen 

elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.  
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Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä 

alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitse-

vat apua selviytyäkseen yllä mainituista tehtävistä ja toiminnoista.  

 

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön 

kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista perheen alentuneen toiminta-

kyvyn vuoksi 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on ensisijaisesti tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista apua, 

jonka keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Palvelua myönne-

tään perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi. 

 

Kotipalvelun tarve arvioidaan perheen henkilökohtaisen yhteydenoton tai yhteistyötahon ilmaise-

man huolen perusteella. Kotipalvelun palvelutarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen 

kiireellisyys, perheen kokonaistilanne sekä mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua.  

 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä seuraavan kaltaisissa tilanteissa: 

 

• äkillisesti sairastuneen lapsen hoito, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan 

lasta 

• pelkkä siivous 

• pitkäkestoinen päivittäinen lapsen hoito 

• kotona tehtävä etätyö 

• vanhemman opiskelu tai harrastukset 

• henkilökohtaisen avustajan tarve 

 

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä voi hoitaa lapsia, ohjata kasvatuksessa, tukea vanhem-

muutta ja arkirutiinien hallintaa sekä perheen toimintakykyä muuttuvissa tilanteissa. Työskentelyn 

tavoitteena on, että perhe löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.  

 

Kotipalvelu perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan, jossa sovitaan työskentelyn tavoit-

teet, palvelun käyntitiheys ja käyntikerran kesto, työn sisältö sekä palvelun kesto.  Asiakkaan lu-

valla tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden (esim. neuvola, päivähoito, terveyden-

huolto) kanssa. 

 
 

2.1  Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 

Tilapäisen kotipalvelun tavoitteena on ennaltaehkäisevä vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen 

tukeminen, perheen omien voimavarojen vahvistaminen sekä opastaminen mm. lasten- ja kodin-

hoidossa.  
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Kotipalvelu on luonteeltaan tilapäistä, kun palvelun tarvetta arvioidaan olevan yksittäisestä käynti-

kerrasta enintään kolmen kuukauden tukijaksoon. Palvelua järjestettäessä tehdään asiakkaan 

kanssa tarpeellisessa laajuudessa laadittava palvelusuunnitelma, joka arvioidaan ennen palvelujak-

son päättymistä.  

Akuutin tilapäisen kotipalvelun tarve liittyy ennalta odottamattomaan tilanteeseen, johon perhe ei 

voi varautua ennakolta, esim.  

 

• yllättävä vanhemman sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä 

• vanhemman akuutti uupumus 

• akuutisti vaikea elämäntilanne tai äkilliset elämän muutokset (onnettomuudet, perheen 

jäsenen kuolema jne.) 

 

Palveluseteli voidaan myöntää lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit täyttävälle asiakkaalle sil-

loin, kun kotipalvelun tarve on tilapäistä. Palveluseteli voidaan myöntää enintään kolmen kuu-

kauden jaksolle kerrallaan ja enintään 15 tuntia/kk. 

Siilinjärven kunnan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilölli-

sesti asiakkaan tarvetta palveluille ja tukitoimille. Asiakkaan palvelun tarve määrittelee palvelun si-

sällön eli sen, missä asioissa asiakas tarvitsee apua ja kuinka paljon. Tarvittavat palvelut ja tukitoimet 

kirjataan asiakkaan asiakas- tai palvelusuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan myös asiakkaan oi-

keus käyttää palveluseteliä lapsiperheiden kotipalvelu järjestämisessä. Kotipalvelun järjestämista-

poja voi tarvittaessa olla samanaikaisesti useampia. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä ja 

palvelun järjestämisen toteuttamistavasta tehdään aina viranhaltijapäätös. Viranhaltija ja asiakas 

sopivat, miten palveluntuottajalle tiedotetaan palvelusuunnitelmassa sovituista tavoitteista palve-

lulle ja palvelun sisällöstä. Asiakkaan palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti sovittuna ajan-

kohtana tai tarvittaessa, kun asiakkaalle myönnetyt palvelusetelipalvelut eivät vastaa enää asiak-

kaan palvelutarvetta. Palveluntuottajan tulee tarkistaa asiakkaalta, että asiakkaalle on myönnetty 

palveluseteli. Kunta on velvollinen korvaamaan vain palvelun, josta on olemassa myönteinen palve-

lusetelipäätös. 

 

2.2 Palvelusetelillä järjestetty palvelu  

Palvelusetelin myöntäminen perustuu Siilinjärven kunnan viranhaltijan suorittamaan palvelun tar-

peen arviointiin lapsiperheiden kotipalvelun avun suhteen ja päätökseen palvelusta. Asiakkaalla on 

oikeus kieltäytyä palvelusetelillä tuotettavasta palveluista, jolloin hänelle tulee järjestää palvelu toi-

sella tavalla. Palveluseteliä voi käyttää ainoastaan ennalta sovittuihin palveluihin, jotka on kirjattu 

asiakkaan suunnitelmaan. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja voi halutessaan vaihtaa palve-

luntuottajaa tai käyttää myös useampia palveluntuottajia. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusete-

lin arvo on määritelty ja asiakas vastaa palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan hinnan välisestä 
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erotuksesta omavastuuosuudella. Asiakas voi käyttää palveluseteliä vain palvelusetelissä mainitun 

palvelun maksamiseen. Palveluseteliin sisältymättömät lisäpalvelut asiakas maksaa itse. 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan lain tarkoittamien edelly-

tysten ja palvelusetelin ohjeiden mukaisesti.  

Palveluntuottaja ja asiakas sopivat palvelun käytännön toteutuksesta. Palvelutunnit toteutetaan 

pääsääntöisesti asiakkaan kotona.   

Lapsiperheiden kotipalvelun on sisällöltään, toteutukseltaan ja laadultaan vastattava sitä, mitä on 

sovittu. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu suoritetaan huolellisesti ja laadukkaasti ottaen 

huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja itsemääräämisoikeuden sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista annetun lain (817/2000) mukaisesti. Asiakkaan tulee saada hyvää kohtelua ja 

hänen turvallisuudestaan ja yksityisyydestään tulee huolehtia. Vastuu laadukkaasta palvelusta on 

palveluntuottajalla ja toimintayksikön vastaavalla johtajalla.  

 

 3   Palveluntuottajan ja henkilöstön koulutusvaatimukset  

Palveluntuottajan on nimettävä palveluntuottamisen vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun käytän-

nön toteuttamisesta alueellaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelutuottajan ja sen alihank-

kijoiden henkilökunnalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön annetun lain 

(817/2015) mukaista lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa päte-

vyyttä ja työntekijät soveltuvat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan työskentelyyn lapsiperheissä.  

Henkilöstöltä, joka työskentelee alle 18-vuotiaiden kanssa edellytetään rikostaustaselvitys (laki las-

ten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja palveluntuottaja vastaa, että 

selvitys on tehty. 

Palveluntuottajan ja tämän koko henkilöstön tulee sitoutua vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuteen 

asiakasta koskevissa kaikissa asioissa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että jokainen henkilöstöön kuu-

luva on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilöstön pe-

rehdyttämisestä työhön. 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan vastuu palvelujen turvallisuudesta on palveluntuotta-

jalla. Palveluntuottajan on varmistettava, ettei palvelu aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Palveluntuot-

taja edistää turvallisuutta noudattamalla lakeja, säädöksiä, ohjeita ja hyväksi tunnettuja menettely-

tapoja, ilmoittamalla vaaratilanteista viranomaisille ja asiakkaille sekä tekemällä jatkuvaa laadun-

varmistustyötä [esim. kouluttamalla henkilöstöä hätätilanteiden varalle (palvelut)].  
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4 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja sähköinen palvelusetelijärjestelmä Vaana 

Palveluntuottaja tekee hakemuksen kunnalle palveluntuottajaksi liittymisestä, jonka jälkeen kunnan 

hyväksymä palveluntuottaja rekisteröityy Vaana -verkkopalveluun. Vaana lähettää hyväksytyille pal-

veluntuottajille linkin, jonka kautta verkkopalveluun voi liittyä. Palvelusetelijärjestelmän hallinta ta-

pahtuu Vaana -verkkopalvelun kautta. Vaanalla on vastuu perehdyttää palveluntuottaja verkkopal-

velunkäyttöön. Palvelunsetelin käyttö ja veloitukset toimivat sähköisen verkkopalvelun välityksellä. 

Asiakas voi etsiä palveluntuottajia palvelusetelijärjestelmä Vaanan käyttökohdehaun kautta: 

https://www.palveluseteli.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku 

Kun asiakas on päättänyt ottaa käyttöön hänelle myönnetyn lapsiperheiden kotipalvelun palvelu-

setelin, hänen tulee ottaa yhteyttä Siilinjärven kunnan hyväksymään palvelutuottajaan. Asiakas tilaa 

palveluntuottajalta kotipalvelun suullisesti tai sähköisesti. Asiakkaan ja palveluntuottajan välille syn-

tyy sopimus, kun palvelun tuottaja hyväksyy asiakkaan tekemän tilauksen. Palveluntuottaja lähettää 

asiakkaalle tilausvahvistuksen viipymättä, kun tilaus on hyväksytty. Tilauksen yhteydessä asiakas ja 

palveluntuottaja sopivat palvelun käytännön toteuttamisesta.  

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Vaana tukee palveluntuottajien vertailua, palvelusetelien käyt-

töä ja mahdollistaa toteutumien seuraamisen.  Sähköisen palvelusetelijärjestelmän verkkosivut löy-

tyvät osoitteesta: https://vaana.fi/  

 

5 Palvelusetelin arvo 

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä pal-

veluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. Sosiaali- ja 

terveyslautakunta päättää lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin arvon. Palvelusetelin arvon 

muuttamisesta annetaan tieto hyväksytyille palveluseteliyrittäjille. 

Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä kaksi eri arvoista palveluseteliä. 

1.  perusseteli, joka myönnetään pääsääntöisesti 

2.  korotettuseteli, joka myönnetään säännöllistä toimeentulotukea saaville perheille tai jos tulot 

alittavat palvelun asiakasmaksua koskevan tulorajan (Asiakasmaksulaki 734/1992 10e§). Palvelu-

seteli voidaan myöntää vain, kun perhe on toimittanut tarvittavat tiedot tuloistaan tai taloudelli-

sesta tilanteestaan kuntaan tai antanut suostumuksen niiden tarkistamiseksi. 

Palveluseteliin ei sisälly matkaan käytettävä aika asiakkaan luokse tai asiakkaan luota lähtiessä, mat-

kakorvaukseen sovelletaan Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden yleistä palveluseteliohjetta.  

https://www.palveluseteli.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku
https://vaana.fi/
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Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain palvelusetelissä mainitun palvelun maksami-

seen Siilinjärven kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Asiakas voi hankkia palveluntuottajalta 

lisäpalveluja, mutta asiakas maksaa itse hankkimansa lisäpalvelut palveluntuottajalle heidän keski-

näisen sopimuksensa mukaisesti. 

Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan takaisin saamansa palvelusetelin arvon, mikäli Siilinjärven 

kunta toteaa, että annettu palvelu ei ole ollut tässä ohjeessa mainitun sisällön ja laadun mukaista. 

 

6 Palvelujen tuottamiseen sovellettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntö esim. 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 

• Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) 

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

• Sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

• Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

• Työturvallisuuslaki (738/2002) 

• Tietosuojalaki (1050/2018) 

• Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

• Hallintolaki (434/2003) 

• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

• Arvonlisäverolaki (1501/1993) 

• Laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) 

• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 

 

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliohje on voimassa toistaiseksi. 



 

  

 

Siilinjärven kunta 

PL 5 

71801 Siilinjärvi 

017 401 111 
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