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Ohje omaishoitajalle 
 

 
Omaishoidon vapaan palveluseteli 
 
 
Palveluseteli 
 
Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää omaishoitajan lakisääteistä vapaata. Palvelusetelillä 
kunta sitoutuu korvaamaan tietyn osuuden yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 
Omaishoitaja voi valita haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien 
joukosta. 
 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 
hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 
 
Oikeus palveluseteliin 
 
Palveluseteli voidaan myöntää omaishoidettavalle, jonka omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa 
omaishoitosopimuksen ja jolla on oikeus omaishoitajan lakisääteisiin vapaisiin. Palveluseteleitä 
voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään kolme (3) kuukautta kohden 
ja 36 kalenterivuotta kohden. 
 
Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä eri toteuttamistapoja. 
Muita toteuttamistapoja palvelusetelin lisäksi Tuusulassa ovat sijaisomaishoitaja, kunnan omat 
palvelut ja kunnan hankkimat ostopalvelut.  
 
Palvelusetelillä ostettavat palvelut 
 

Palveluseteliä voi käyttää 
– hoitajan palkkaamiseksi hoidettavan omaan kotiin 
– päiväaikaiseen hoitoon palveluntuottajan toimintayksikössä 
– ympärivuorokautiseen hoitoon palveluntuottajan toimintayksikössä (aikuiset ja ikäihmiset). 
 
Palvelusetelillä voi hankkia omaishoidettavan hoitoon ja päivittäiseen avustamiseen liittyviä 
palveluja, mutta ei esimerkiksi pelkkää siivouspalvelua. Jos asiakas haluaa hankkia palveluntuot-
tajalta lisäpalveluja, hän vastaa niiden kustannuksista itse. 
 
Palvelusetelin arvo 
 
Palvelusetelin arvo on 110 euroa yhtä vapaavuorokautta kohden ja yhteensä 330 euroa kuukautta 
kohden vuonna 2016. Mikäli palvelu maksaa enemmän kuin palvelusetelin arvo on, maksaa asia-
kas erotuksen suoraan palvelutuottajalle. Asiakkaan maksama omavastuuosuus ei oikeuta vero-
tuksessa kotitalousvähennykseen. 
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Palvelusetelin hakeminen 
 
Palveluseteliä voi hakea ottamalla yhteyttä vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajaan tai vammaispalve-
lun sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot ovat tämän ohjeen lopussa. 
 
Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekevät omaishoidon tukea hoitavat kunnan viranhalti-
jat. Palvelusetelin käytöstä sovitaan omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmassa.  
 
Palveluntuottajan valinta 
 
Tuusulan kunta on hyväksynyt hakemusten perusteella ne yksityiset palveluntuottajat, joiden pal-
veluiden maksamiseen asiakas voi käyttää palveluseteliä.  
 
Palveluseteli toimii sähköisessä Parasta palvelua -järjestelmässä, josta löytyvät kaikki hyväksytyt 
palveluntuottajat ja palvelujen hintatiedot. Vanhus- ja vammaispalvelujen työntekijät ohjaavat ja 
avustavat järjestelmän käytössä ja auttavat tarvittaessa vertailemaan tarjolla olevia palveluja ja 
hintoja. 
 
Parasta palvelua–järjestelmän nettiosoite on www.parastapalvelua.fi. 
 
Palvelun tilaaminen ja käyttäminen 
 
Omaishoitaja tilaa palvelun suoraan valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palveluntuottaja tekee 
omaishoitajan kanssa kirjallisen palvelusopimuksen, jossa sovitaan annettavasta palvelusta. Palve-
lusopimus voi koskea kertaluonteista palvelua tai sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai enintään 
asiakkaan kunnalta saamien palvelusetelien voimassaoloajaksi. 
 
Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä tai yhdistää palvelusetelit 
pidemmäksi vapaaksi. Palvelusetelit tulevat käytettäviksi sitä mukaan, kuin omaishoidon vapaita 
kertyy. Kertyneet setelit on käytettävä pääsääntöisesti kertymisvuoden aikana tai viimeistään 
kertymisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.  
 
Palvelukerran peruminen 
 
Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun palvelukerran ilman veloitusta ilmoittamalla peruutuksesta 
palveluntuottajalle 24 tuntia ennen sovittua palvelukertaa. Myöhemmin peruttu tai peruuttamat-
ta jätetty palveluaika katsotaan kokonaan toteutuneeksi ja palveluntuottaja voi laskuttaa sen. 
 
Palveluntuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelukerran viimeistään seitsemän (7) päi-
vää ennen palvelun tuottamiseen sovittua alkamisaikaa. Muissa tilanteissa palveluntuottaja tie-
dottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajalla tiedossa ja 
sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa. 
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Palvelun virhe tai viivästyminen 
 
Palvelusetelillä hankittu palvelu perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen.  
Palvelun tuottamiseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.  
 
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palve-
luun liittyvistä seikoista Parasta palvelua –järjestelmän välityksellä tai puhelimitse tai sähköpostit-
se.  
 
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asiakkaan ja palveluntuottajan välisillä neuvot-
teluilla.  Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajarii-
talautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Palvelun päättyminen 
 
Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi. Määräai-
kainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä tai se voi-
daan irtisanoa joko asiakkaan tai palveluntuottajan puolelta. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa ja 
kirjallinen irtisanominen on tehtävä todisteellisesti. 
 
Lisätietoja ja ohjeita 
 
Kaikissa palvelusetelin käyttöön ja palvelun laatuun liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä 
vanhus- ja vammaispalvelujen omaishoidon asioita hoitaviin työntekijöihin: 
 
Alle 65-vuotiaat asiakkaat: 

 sosiaalityöntekijä Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L) p. 040 314 3320 (ma-to klo 12–13)  

 sosiaalityöntekijä Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö) p. 040 314 3312 (ma-to klo 12–13)  
 

65 vuotta täyttäneet asiakkaat: 

 sosiaaliohjaaja Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-L) p. 09 8718 3354 (ma-to klo 12–13) 

 sosiaaliohjaaja Mari Tapiola (asiakkaat M-Ö) p. 09 8718 3378 (ma-to klo 12–13) 
 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tuusula.fi 
Postiosoite: Tuusulan kunta, Vanhus- ja vammaispalvelut, PL 90, 04301 Tuusula 

Palvelusetelin palveluntuottajia voi vertailla Parasta palvelua –järjestelmän nettisivuilla: 
www. parastapalvelua.fi 

 


