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1. Tillämpningsområde och handlingarnas tillämpningsordning 

Denna regelbok följs när Kimitoöns kommun för sina klienter ordnar effektiverat service-
boende för äldre enligt lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). I 
regelboken fastställer kommunen de villkor för godkännande av serviceproducenter som av-
ses i 5 § i lagen om servicesedlar. Kommunen ålägger serviceproducenterna att följa bestäm-
melserna i denna regelbok. 
 
Om handlingarna är motstridiga till sitt innehåll eller om något villkor nämns endast i en del 
av handlingarna, är handlingarnas inbördes tillämpningsordning följande: 
1) Regelboken 
2) Ansökan 
3) Övriga handlingar som upprättats av Kimitoöns kommun 
4) Serviceproducentens ansökan och dess bilagor 
 

2. Definitioner 

Definitioner i denna regelbok: 
 

1) Med servicesedel avses en förbindelse (exempelvis ett betalningsmedel, elektroniskt 
kort eller myndighetsbeslut för detta ändamål) som beviljats en invånare av den kommun 
som bär ansvar för att ordna service, och genom vilken kommunen ersätter kostnaderna 
för den service som serviceproducenten tillhandahåller (nödvändig vård, omsorg 
och/eller trygghetsservice). 

 
2) Med inkomstrelaterad servicesedel avses en servicesedel vars värde fastställs utifrån 

klientens fortlöpande och regelbundna inkomster enligt vad kommunen bestämmer. 
 
3) Med självriskandel avses den andel av det pris för en tjänst av en privat serviceprodu-

cent som inte täcks av värdet av den servicesedel kommunen beviljat och som ska beta-
las av klienten. 

 
4) Med klient avses klienten enligt 3 § 1 punkten i lagen om klientens ställning och rättig-

heter inom socialvården. 
 
5) Med serviceproducent avses en privat serviceproducent som uppfyller de krav för 

ifrågavarande verksamhet som fastställs i lagen om privat socialservice (922/2011) samt i 
lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). Kommunen godkänner serviceprodu-
centerna i enlighet med 4 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. 

 
6) Med effektiverat serviceboende för äldre avses den i 21 § i socialvårdslagen 

(1301/2014) fastställda heldygnsomsorg inom boendeservice i ett servicehem som drivs 
av serviceproducenten. Boendeservicen är avsedd för äldre, som på grund av sin begrän-
sade funktionsförmåga inte klarar sig i sitt eget hem, utan behöver övervakat boende 
dygnet runt med därtill hörande service. 

 
7) Med tilläggsservice avses service som inte ingår i klientens service- och vårdplan, och 

som klienten frivilligt skaffar och även bekostar själv (t.ex. frisörs- och fotvårdsservice). 
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3. Parternas rättsliga ställning i servicesystemet 

3.1 Kommunen 

Kommunen fungerar som anordnare av servicen genom att som serviceproducenter god-
känna aktörer som uppfyller de krav som ställs i 5 § 1 mom. punkterna 1–4 i lagen om ser-
vicesedlar inom social- och hälsovården samt andra krav och villkor som kommunen faststäl-
ler. 
 
Kommunen ska föra en förteckning över de serviceproducenter som den godkänt enligt 4 § 3 
mom. i lagen om servicesedlar. Kommunen kan även sluta att ordna service genom service-
sedlar, i så fall återkallas godkännandebesluten om serviceproducenter från och med att be-
slutet om upphörande av verksamheten vunnit laga kraft. 
 
Att ordna service genom servicesedlar leder inte till något avtalsförhållande mellan kommu-
nen och serviceproducenten och inte heller mellan kommunen och klienten. Kommunen sva-
rar i övrigt inte för klientens och serviceproducentens serviceutföranden och inte heller för 
att de uppfyller sina skyldigheter gentemot varandra. Kommunen ansvarar inte heller för de 
eventuella skador de förorsakar varandra eller en tredje part. 
 
Kommunen övervakar serviceproducenternas verksamhet enligt vad som fastställs senare i 
regelboken. Kommunen har rätt att få uppgifter och utredningar av serviceproducenten be-
träffande serviceproducentens produktion av service. 
 
Kommunen beslutar om vem som är berättigad att få en servicesedel till servicen. Kommu-
nen förbinder sig inte att hänvisa klienter till serviceproducenten. 
 

3.2 Klienten 

Kommunen kan erbjuda en servicesedel för att skaffa service åt en klient som uppfyller förut-
sättningarna för beviljande av ifrågavarande service. Klienten har rätt att neka till att ta emot 
den servicesedel som erbjuds; då ska kommunen på annat sätt hänvisa klienten till den ser-
vice som kommunen erbjuder. Klienten kan, i de fall som avses i 9 § 1 mom. i lagen om klien-
tens ställning och rättigheter samt 6 § 2 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter, 
representeras av sin lagliga företrädare, en nära anhörig, annan närstående person eller in-
tressebevakare. 
 
Om klienten tar i bruk servicesedeln, väljer klienten själv serviceproducenten från förteck-
ningen över serviceproducenter som godkänts av kommunen. Klienten eller ovan nämnda fö-
reträdare ingår ett serviceavtal med den valda serviceproducenten samt ett separat avtal om 
hyra av servicebostad om det är frågan om effektiverat serviceboende. 
 
Vad gäller servicen tillämpas på avtalsförhållandet bestämmelserna i 3 och 4 kap. i konsu-
mentskyddslagen, i tillämpliga delar bestämmelserna i 8 kap. samt de allmänna principerna för 
konsumenträtten och avtalsrätten. Ett eventuellt hyresförhållande fastställs enligt lagen om 
hyra av bostadslägenhet. Ovan nämnda avtal är i kraft tillsvidare med den uppsägningstid som 
fastställs i lagen om hyra av bostadslägenhet. 
 
Klienten är berättigad till att använda servicesedeln endast för att betala för den vård-, om-
sorgs- och tillsynsservice som av kommunen godkända serviceproducenter producerar och 
som avses i denna regelbok. 
 



  5 

3.3 Serviceproducenten 

Serviceproducenten ingår med klienten eller klientens lagliga företrädare ett serviceavtal om 
pris och innehåll för den vård som ingår i servicen. I avtalet specificeras dessutom service-
producentens och klientens ansvar och skyldigheter. Den självrisk som ska betalas av klienten 
anges i klientens avtal. 
 
I förhållande till klienten är serviceproducenten den näringsidkare som avses i 5 § i konsu-
mentskyddslagen. Serviceproducentens rättsliga ställning, såsom ansvar för lagenligheten av 
marknadsföringen av servicen, fördröjningar i servicen, fel i servicen samt skador förorsakade 
av servicen, fastställs i enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen, liksom enligt 
rättsprinciperna. 
 
Eventuella skador ersätts i första hand genom serviceproducentens försäkringar, och i sista 
hand ansvarar serviceproducenten för dessa enligt skadeståndslagen. 
 
Serviceproducenten ingår ett hyresavtal med klienten, om klienten kan anvisas en lämplig bo-
stad på serviceenheten. Klientens rätt till service och hyresbostad kvarstår ända tills klienten 
avlider eller på grund av förändringar i servicebehovet måste överföras permanent till en an-
nan vårdplats. Serviceproducenten har emellertid rätt att säga upp avtalet enligt lagen om 
hyra av bostadslägenhet, om klienten underlåter att fullgöra sina betalningsskyldigheter. 
 
Klientens rätt till effektiverat serviceboende kvarstår (t.ex. fastän kommunen skulle upphöra 
att använda servicesedlar), om klientens funktionsförmåga eller omständigheter inte genom-
går förändringar på grundval av vilka rätten till effektiverat serviceboende kan anses ha upp-
hört. 
 
Serviceproducenten är den hyresvärd för den uthyrda serviceboendelägenheten som avses i 
lagen om hyra av bostadslägenhet. Serviceproducentens rättigheter, skyldigheter och ansvar 
fastställs enligt denna lag. 
 

4. Kommunens skyldigheter 

Kommunen ska för klienten klargöra dennes ställning vid användning av servicesedeln, liksom 
servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, grunderna för hur självriskandelen fast-
ställs, självriskandelens uppskattade belopp, samt klientavgiften som bestäms enligt motsva-
rande service i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 
 
Kommunen bör informera klienten om varifrån uppgifter om denne, oberoende av dennes 
samtycke, kan skaffas. Kommunen bör även ge klienten möjlighet att ta del av uppgifter som 
erhållits från andra källor och vid behov ge en redogörelse i ärendet. 
 
Kommunen bör inleda behandlingen av ärendet i fråga om val av serviceproducent inom en 
(1) månad från serviceproducentens meddelande. Kommunen ska fatta beslut om godkän-
nande eller avslag av serviceproducenten inom tre (3) månader efter att serviceproducenten 
lämnat in alla nödvändiga handlingar till kommunen. 
 
Kommunen ska upprätthålla en förteckning över de serviceproducenter den godkänt. 
 
Kommunen ska se till att information om serviceproducenterna, den service de producerar, 
samt priserna för denna service tillgängliggörs offentligt genom internet och på andra lämpliga 
sätt. 
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Kommunen ska återkalla godkännandet av en serviceproducent och avlägsna serviceprodu-
centen från förteckningen om de kriterier för godkännande som fastställs i lagen och i denna 
regelbok inte längre uppfylls eller om serviceproducenten ber att godkännandet ska återkal-
las. 
 
Kommunen förbinder sig att hemlighålla serviceproducentens affärs- och yrkeshemligheter. 
 

5. Allmänna skyldigheter som berör serviceproducenten 

 Serviceproducenten ska uppfylla kraven enligt lagen om privat socialservice (922/2011), lagen 
om privat hälso- och sjukvård (152/1990) samt andra krav enligt de lagar som berör service-
verksamhet som ordnas i enlighet med denna regelbok. Dessutom bör serviceproducenten 
ha erhållit ett tillstånd från regionförvaltningsmyndigheten att tillhandahålla socialservice dyg-
net runt. 
 
Serviceproducenten bör årligen lämna in en uppdaterad egenkontrollsplan samt en plan för 
riskhantering. 
 
Serviceproducenten ska finnas upptagen i förskottsuppbördsregistret. 
 
Den service som serviceproducenten tillhandahåller bör till innehåll och kvalitet minst mot-
svara den nivå som krävs av motsvarande kommunal verksamhet samt motsvara det som 
anges i denna regelbok. Serviceproducenten är skyldig att följa villkoren och bestämmelserna 
i denna regelbok från och med att serviceproducenten godkänts som servicesedelproducent 
av en enskild service eller flera typer av service. 
 
Serviceproducenten är skyldig att lämna in de uppgifter och utredningar som krävs i denna 
regelbok till kommunen. 
 
Marknadsföringen av servicen bör följa god sed och uppfylla kraven i konsumentskyddslagen. 
Servicepriserna ska meddelas på ett jämförbart sätt så att en klient som använder service-
sedeln lätt kan beräkna helhetspriset för servicen och den andel som klienten själv ska stå 
för. 
 
Servicen bör uppfylla de krav på god socialvård och gott bemötande som fastställs i 4 § i la-
gen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. 
 
Serviceproducenten betalar sina skatter och lagstadgade försäkringsavgifter och sköter sina 
andra samhälls- och arbetsgivarskyldigheter oklanderligt. 
 
Serviceproducenten ska ha en ikraftvarande försäkring eller annan ansvarsförsäkring som 
stämmer överens med patientskadelagen. Försäkringsbeloppet ska med beaktande av ser-
viceverksamhetens kvalitet och omfattning anses vara tillräckligt för att täcka de personska-
dor som serviceverksamheten kan förorsaka. Serviceproducenten ska även ha andra ikraftva-
rande försäkringar som krävs för verksamheten. 
 
Serviceproducenten lämnar årligen in en verksamhetsberättelse (eller verksamhetsplan) till 
kommunen. 
 
Serviceproducenten förbinder sig att minst en gång om året delta i de gemensamma utveckl-
ingsträffar som kommunen ordnar. 
 
Serviceproducenten iakttar minimikravet enligt Finlands lag och kollektivavtalsbestämmelser 
när det gäller löne- och arbetstidsvillkor samt övriga villkor. 
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Serviceproducenten förbinder sig att samarbeta med Kimitoöns kommun under undantags-
förhållanden eller annan motsvarande krissituation som drabbar kommunen. 
 
Serviceproducenten meddelar alltid kommunen om nya servicesedelklienter, och också ome-
delbart om klientförhållandet avbryts (t.ex. under sjukhusvård) eller avslutas (t.ex. att klien-
ten avlider). 
 
Om servicen avbryts tillfälligt på grund av sjukhusvård eller annan motsvarande orsak under 
högst 14 dygn, betalar kommunen för dessa dygn 50 % av värdet av klientens servicesedel till 
serviceproducenten. Därefter sker ingen betalning för frånvarodagar. Tillfällig frånvaro inne-
bär att klienten måste vårdas t.ex. på sjukhus eller annan vårdplats och att frånvaron omfattar 
hela dygn. 
 
Kommunen betalar inte för servicen för den tid då klienten frivilligt är frånvarande (t.ex. vis-
telse hos anhöriga). Om klienten avlider betalar kommunen serviceproducenten service-
sedelns värde, inräknat den dag när vården avslutas. 
 

6. Klientens skyldigheter 

Klienten är skyldig att ge kommunen de uppgifter som den behöver för att bevilja en service-
sedel. 
 
Klienten, dennes befullmäktigade eller intressebevakare ska ta kontakt med vald servicepro-
ducent för att ingå ett serviceavtal samt hyra den bostad som eventuellt ingår. I hyresförhål-
landet fastställs klientens skyldigheter i enlighet med lagen om hyra av bostadslägenhet. 
 
Klienten betalar självriskandelen av serviceavgiften (den del som överskrider servicesedelns 
värde), eventuell hyra samt avgifter till serviceproducenten enligt inbördes avtal för de till-
äggstjänster som klienten själv skaffar. 
 

7. Klientens rättsmedel 

Klienten åtnjuter rättigheter enligt klientlagen inom socialvården samt patientlagen, såsom 
 beaktande av klientens åsikt, självbestämmanderätt och delaktighet, 
 gott bemötande av klienten, god service och god vård för klienten, 
 upprättande av service- och vårdplaner, 
 lämplig behandling av uppgifterna samt, 
 användning av klientens rättsmedel. 
 
Klienten kan ansöka om ändring av beslut gällande den inkomstrelaterade servicesedelns 
värde eller höjning av servicesedelns värde genom ett rättelseyrkande som riktas till kommu-
nens kollegiala organ (nämnden). Anvisningar för omprövningsbegäran ges i beslutet. 
 
Klienten har rätt att göra en anmärkning gällande det bemötande som han eller hon fått, till 
en person som ansvarar för verksamhetsenheten inom socialvården eller till en ledande be-
fattningshavare inom socialvården, på det sätt som avses i socialvårdslagen. I fråga om olä-
genheter i servicen kan klienten även kontakta patient- eller socialombudsmannen och/eller 
göra en klagan till tillsynsmyndigheten. 
 
Oenighet mellan klient och serviceproducent (exempelvis fördröjning av servicen, eller fel el-
ler skada som uppkommit på grund av servicen) kan föras till konsumenttvistenämnden för 
behandling. Även andra konsumentmyndigheter, såsom konsumentverket, konsumentom-
budsmannen och konsumentrådgivningen är behöriga i detta sammanhang. Klienten kan 
också väcka talan i tingsrätten beträffande ärendet. 
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Vid meningsskiljaktigheter ska klienten i första hand kontakta serviceproducenten för att 
reda ut ärendet. 
 
En av servicesedelns centrala egenskaper är att missnöjda klienter kan byta serviceproducent. 
 

8. Service som upphandlas genom servicesedel: Effektiverat serviceboende för svensk- och 
finskspråkiga äldre 

Med effektiverat serviceboende avses serviceboende i enlighet med 21 § i socialvårdslagen 
(1301/2014). Sådan service ordnas i servicehus där personal finns på plats dygnet runt. Effek-
tiverat serviceboende är avsett för personer som på grund av sin funktionsförmåga inte kla-
rar sig i det egna hemmet ens med maximal hemvård. 
 
Dessa personer behöver i flera av sina personliga aktiviteter tidskrävande, daglig hjälp av 
vårdpersonal dygnet runt, samt regelbunden handledning och tillsyn. Långvarigt effektiverat 
serviceboende omfattar bland annat omsorg och vård av klienten dygnet runt, måltider, städ-
service, hygienskötsel, klädvård samt annan service samt hjälp i och utanför bostaden. 
 
Följande definitioner används för att beskriva boende i serviceboende med heldygnsomsorg: 

 De boendes funktionsförmåga är klart nedsatt, Rava/Ravatar > 2,7 och/eller MMSE < 
17. 

 Största delen av de boende har svår eller medelsvår demens. 
 De boende kan ha flera kroniska sjukdomar som hör samman med åldrande. 
 De boende kan ha sensoriska funktionshinder. 
 De boende kan ha problem med att kontrollera urin och/eller avföring. 
 De boende behöver omfattande och kontinuerlig hjälp eller handledning i sina dagliga 

aktiviteter. 
 De boende behöver hjälpmedel eller personlig assistans för att röra sig. 
 För att de boende ska klara av vardagslivet krävs tillsyn dygnet runt och personal 

som omedelbart är tillgänglig. 
 De boende kan vara flyktbenägna och behöver därför en övervakad boendemiljö. 

 
Syftet med långvarigt effektiverat serviceboende är att på ett tryggt och högklassigt sätt er-
bjuda heldygnsvård och -omsorg fram till livets slutskede med hänsyn till klientens behov. 
Vården ska främja funktionsförmågan eller upprätthålla den. Bostaden i servicehuset är den 
boendes hem. 
 
En del av de boende är dementa och de lever sina livs sista år i servicehus. Symptom på de-
mens är bland annat försämring av den intellektuella prestationsförmågan, försämring av min-
net, afasi, igenkänningsstörning, gestaltningsstörning och störning i de viljestyrda funktioner-
na. De mest typiska psykologiska symptomen är affektiva problem, hallucinationer, vanföre-
ställningar, sömnstörningar och ångest. Beteendesymptom är bland annat fysisk aggressivitet, 
vandringsbeteende, rastlöshet, skrik, upprepade frågor, gråtkänslighet och snabba beteende-
växlingar. 
 
Vården av dementa är inte passiv och förvarande. Ett gott liv innebär att den dementa på sitt 
eget sätt kan leva i en miljö, där han eller hon blir förstådd utifrån sina egna behov. Den de-
menta kan då känna sig uppskattad, accepterad och sedd, uppleva framgångar, välbefinnande 
och samhörighet samt interagera socialt. Detta kräver att man gör sig förtrogen med den 
dementas livshistoria, värderingar, sätt och vanor. Det betyder i vardagen en vård där man 
försöker hitta och stöda den dementas återstående och förlorade resurser, förmågor och 
färdigheter. God rehabiliterande vård förebygger också beteendesymptom. 
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Antalet 85 år fyllda invånare på Kimitoön uppgick den 31.12.2015 till 331. 82,2 % av dessa var 
svenskspråkiga. Antalet personer i denna åldersgrupp förutses öka till 396 personer år 2030. 
Av de 85 år fyllda lider cirka en tredjedel av en sjukdom som medför svåra eller medelsvåra 
minnesstörningar. Klienter från olika språkgrupper kan vårdas i samma servicehus. I vården 
av dementa ska man dock erbjuda vardaglig kultur och högtidsstunder i enlighet med klien-
tens språkgrupp. 
 

9. Särskilda förutsättningar för att tillhandahålla effektiverat serviceboende för äldre 

Serviceproducenten ser till att servicen tillhandahålls i enlighet med den lagstiftning som styr 
verksamheten och att servicen överensstämmer med beställarens krav och serviceproducen-
tens servicebeskrivning under hela den tid som producenten finns upptagen i Kimitoöns 
kommuns förteckning över serviceproducenter. 
 
Serviceproducenten berörs också av de allmänna skyldigheter som nämns i punkt 5 i denna 
regelbok. 
 

9.1 Serviceboendeenhetens utrymmen, redskap, utrustning och de boendes säkerhet 

De boende har enkelrum och tillräckliga hygien- och wc-utrymmen i enlighet med regionför-
valtningsmyndighetens tillstånd. Det ska vara möjligt att röra sig obehindrat: boenderummen, 
korridorerna och de gemensamma utrymmena är tillgängliga och trygga och möjliggör an-
vändning av hjälpmedel, såsom rullstol, gåstol och patientlyftanordningar. Om utrymmena 
finns i flera våningar har huset hiss och en säker trappuppgång. 
 
De boende har möjlighet att ta med sig egna möbler och andra saker till sina rum. 
 
De boendes integritet säkerställs under de dagliga vårdåtgärderna. 
 
Gårdsområdet är tillgängligt och möjliggör trygg utevistelse dagligen. 
 
Enhetens gemensamma utrymmen står till de boendes förfogande och kan användas för att 
ordna gemensamma tillställningar. I de gemensamma utrymmena finns tv och annan utrust-
ning som möjliggör gemensam verksamhet. Möblerna i de gemensamma utrymmena och på 
gårdsområdena är robusta och lämpliga för äldre, och materialen är brandsäkra och lätta att 
hålla rena. 
 
De boende har tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga hjälpmedel. Utrustning som används 
gemensamt och som är nödvändig med tanke på arbetsergonomin (t.ex. blodtrycksmätare, 
våg, lyftanordningar) införskaffas av serviceproducenten. 
 
Enheten har skriftliga instruktioner gällande förvaring av de boendes penningmedel och vär-
deföremål. 
 
Enheten har en skriftlig plan för läkemedelsbehandling (enligt SHM:s senaste rekommendat-
ion) och en person som utsetts som ansvarig för läkemedelsbehandlingen. Läkemedel förva-
ras i låsta utrymmen. Serviceproducenten kan låta genomföra läkemedelsdoseringen som 
köpt tjänst eller av en person som utbildats för läkemedelsbehandling i enlighet med anvis-
ningarna i SHM:s handbok om säker läkemedelsbehandling.  
 
Kvalitetsavvikelser (inklusive farohändelser och nära ögat-situationer) antecknas, beskrivs och 
behandlas i syfte att förhindra upprepning (t.ex. HaiPro). Avvikelser och åtgärder som vidta-
gits på grund av dessa rapporteras årligen till beställaren. 
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Enheten har en räddningsplan och säkerhetsutredning som godkänts av räddningsmyndighet-
en. Den uppdateras regelbundet årligen och personalen har insatts i dess innehåll. Boendeut-
rymmena har sprinklersystem. 
  
Datasäkerheten sköts på ett lämpligt sätt i enlighet med lagstiftningen. 
 
De boende har tillgång till ett patientalarmsystem och de minnessjukas säkerhet säkerställs 
genom passerkontroll och erforderliga låssystem (t.ex. fönster, dörrar). Serviceproducenten 
har skriftliga instruktioner om hur och på vilka grunder en boendes självbestämmanderätt 
och rörelsefrihet kan begränsas. 
 
Serviceproducenten har skriftliga instruktioner om den aseptiska verksamhet och de normala 
försiktighetsåtgärder som hänger samman med vården. De normala försiktighetsåtgärderna 
omfattar desinfektion av händerna, användning av rätt skyddsutrustning, korrekta arbetssätt, 
undvikande av stick- och skärskador samt desinfektion av sekretfläckar. De normala försik-
tighetsåtgärderna gäller hela tiden i fråga om var och en av de boende. 
 
Det finns underhålls- och hygienplaner för underhåll och service av utrymmen, utrustning 
och apparater, också i fråga om klädvård. Ansvarspersoner har utsetts. 
 

9.2 Serviceproducentens personal 

Vårdpersonalen uppfyller de yrkesmässiga och lagstadgade krav som ställs på enheter som 
tillhandahåller heldygnsboende för äldre. Behörighetsvillkor för sjukskötare och annan perso-
nal inom hälso- och sjukvård regleras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994). Behörighet hos yrkesutbildad personal inom socialvården fastställs i 
lag 272/2005 och förordning 2005/608. Verksamheten bör bygga på den senaste kvalitetsre-
kommendationen om tjänster för äldre (SHM:s publikationer 2013:11). 
 
I dimensioneringen av vårdpersonal inräknas de arbetstagare som deltar i den omedelbara 
vården av klienterna och som har utbildning inom socialvård eller hälso- och sjukvård. Övrig 
personal räknas in i dimensioneringen endast i den utsträckning som deras arbete innebär att 
bemöta de boendes grundläggande behov, såsom hjälp vid måltider, tvätt, påklädning och toa-
lettbesök. Rehabiliteringspersonal och annan specialpersonal räknas in i dimensioneringen 
med den andel som motsvarar deras arbetsinsats. I beräkningen följs SHM:s Kvalitetsrekom-
mendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen (SHM:s publikationer 2013:11). 
 
Verksamhetsenhetens personal ska beträffande antal, utbildning och uppgiftsstruktur mot-
svara antalet boende på enheten för effektiverat serviceboende och det servicebehov som de 
boendes funktionsförmåga innebär, samt garantera de boende en service av hög kvalitet. 
Verksamhetsenheten bör ha tillräcklig personal under alla tider på dygnet. Personaldimens-
ioneringen motsvarar de krav som ställs på god vård för klienterna och överensstämmer med 
serviceproducentens tillstånd. Hela personalen har ikraftvarande anställningsavtal. 
 
Enheten ser till att personaldimensioneringen är i linje med bestämmelserna, också under 
semestrar och sjukledigheter. Vikarierna har tillräcklig utbildning och kompetens inom social-
vård och/eller hälso- och sjukvård. En arbetstagare som saknar yrkesinriktad grundutbildning 
inom hälso- och sjukvården kan inte arbeta ensam under ett arbetspass och denne kan inte 
heller ansvara för medicinering. Under varje arbetspass ska det finnas minst en person som 
avlagt grundexamen inom hälso- och sjukvården. Personalen utför enbart sådana arbetsupp-
gifter som de enligt bestämmelserna eller nationella direktiv har rätt att utföra och vid behov 
erhållit personligt tillstånd för, exempelvis ikraftvarande läkemedelstillstånd. 
 
De boende har tillgång till sjukskötares tjänster, åtminstone på vardagarna. 
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Den person som ansvarar för enheten har minst yrkeshögskoleexamen inom socialvård 
och/eller hälso- och sjukvård eller motsvarande examen på institutsnivå, tillräcklig lednings-
förmåga och minst tre års arbetserfarenhet. 
 
Serviceproducenten förbinder sig vid anställning av yrkesutbildad personal inom hälso- och 
sjukvård att kontrollera personens uppgifter i det register som upprätthålls av Valvira. 
 
Den som ansvarar för kosthållet har utbildning inom branschen, erfarenhet av näring/mat för 
äldre personer samt hygienpass. Övrig kökspersonal har utbildning i branschen samt hygien-
pass. Det finns tillräckligt med personal för stödservice. 
 
Verksamhetsenheten bör se till att upprätthålla och utveckla personalens yrkesskicklighet, 
bland annat genom fortbildning. En fortbildningsplan upprättas årligen utgående från persona-
lens behov. 
 
Personal som deltar i vården har tillräckliga kunskaper i svenska och finska. Den person som 
ansvarar för enheten samt sjukskötarna (eller personer med motsvarande utbildning) har ut-
märkta färdigheter i det ena inhemska språket och goda färdigheter i det andra. Det bör fin-
nas ett intyg över språkkunskaperna. Närvårdarna (eller personer med motsvarande utbild-
ningsnivå) bör minst ha goda färdigheter i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga fär-
digheter i det andra inhemska språket. 
 
Personalen har tillräcklig kunskap om sjukdomar bland äldre, åldrandets effekter på funkt-
ionsförmågan och om arbetsmetoder som upprätthåller funktionsförmågan, samt om vård av 
minnessjuka om enheten vårdar minnessjuka personer. 
 
Serviceproducenten sörjer för introduktion av personalen, upprätthållande av yrkesskicklig-
heten och fortbildning i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010 § 5) och social-
vårdslagen (710/1982 § 53). 
 

9.3 Kvalitetsledning samt uppföljning och rapportering av särskilda kvalitetsmätare 

Det är verksamhetsenhetens uppgift att bevara klienternas självbestämmanderätt, trygga ett 
rättvist, gott bemötande samt garantera individualitet och säkerhet. Serviceproducenten och 
verksamhetsenhetens ansvariga chef bär ansvaret för detta. Serviceenheten ska se till att 
varje boendes individuella behov beaktas och tillgodoses. 
 
Serviceproducenten sköter de anmälningar som ska göras till myndigheterna. Kommunen 
övervakar serviceproducentens verksamhet. De rapporter som avkrävs serviceproducenter-
na ska lämnas in enligt en tidtabell som fastställs av kommunen. 
 
Verksamhetsenhetens värden och verksamhetsprinciper har fastställts. Ansvar och befogen-
heter har fastställts skriftligt (uppgiftsbeskrivningar). 
 
Klientrespons samlas in regelbundet, minst årligen, och dokumenteras. Responsen används 
vid utveckling av verksamheten, och resultaten från klientresponsundersökningar lämnas in 
till kommunen. Serviceproducenten förbinder sig att delta i den kommunala åldringsvårdens 
gemensamma klientnöjdhetsundersökningar och utveckla sin verksamhet utgående från resul-
taten. 
 
Varje klientreklamation meddelas till kommunen. Serviceenheten reagerar skriftligt på varje 
klientreklamation. 
 
Behov av och målsättningar för vård och omsorg utvärderas regelbundet på verksamhetsen-
heten. 
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Serviceproducenten har fastställt och dokumenterat sina centrala kvalitetsmål. Serviceprodu-
centen har en skriftlig och uppdaterad verksamhetsplan för serviceboendeenheten. 
 
Serviceenheten har en skriftlig plan för läkemedelsbehandling (SHM:s handbok 2005:32) och 
en person som utsetts som ansvarig för läkemedelsbehandlingen. 
 
Serviceenheten följer allmänt godtagna vårdrekommendationer, såsom God medicinsk 
praxis-rekommendationer, Sairaanhoitajan käsikirja (Sjukskötarens handbok) och THL:s re-
kommendationer. 
 
Serviceboendeenheten använder olika mätare vid utveckling och ledning av de boendes funkt-
ionsförmåga och enhetens verksamhet. Serviceproducenten förbinder sig att använda de mä-
tare som kommunen använder i äldrevården (t.ex. RAVA, MMSE), skaffa behövliga licenser 
för att använda dessa och överlämna erhållna resultat för beställarens användning, vid en tid-
punkt som fastställs av kommunen. Serviceproducenten förbinder sig dessutom att enligt 
kommunens anvisningar använda mätare inom kvalitetsledning, såsom exempelvis HaiPro. 
 
Serviceproducenten bör på eget initiativ meddela kommunen om avsevärda ändringar i verk-
samheten. Förändringar i de förhållanden som påverkar serviceproduktionen (t.ex. fördröj-
ning, förhinder eller avbrott) samt ändringar i fråga om ansvarspersoner eller kontaktuppgif-
ter ska utan dröjsmål meddelas skriftligen (i pappersform eller elektroniskt) till avtalets an-
svarsperson efter att ändringen konstaterats eller annars är sannolik. 
 
Serviceproducenten överlämnar på kommunens begäran 
- de uppföljningsuppgifter om vårdens nivå som kommunen kräver, 
- uppgifter om personalens struktur och antal och 
- andra uppgifter som kommunen efterfrågar för utveckling och uppföljning av servicen. 
 
Serviceproducenten godkänner att beställaren avlägger tillsynsbesök och utför klientförfråg-
ningar på serviceenheten. 
 
Serviceproducenten förbinder sig att samarbeta med beställaren för att förbättra servicens 
kvalitet. 
 

9.4 Serviceboendeenhetens vård- och omsorgsservice samt måltider (krav på servicens innehåll) 

En ansvarig vårdare utnämns för den boende genast när denne anländer till verksamhetsen-
heten, och serviceproducenten förbinder sig att meddela den boendes närstående/anhöriga 
om vem den ansvariga vårdaren är. Den ansvariga vårdarens uppgiftsbeskrivning har definie-
rats. 
 
En individuell service- och vårdplan uppgörs för den boende tillsammans med den boende 
och en anhörig. I planen definieras klientens resurser och olika sätt att stöda dessa, målen för 
verksamheten och vården samt de metoder som ska användas för att uppnå dessa mål. Pla-
nen upprättas inom en månad efter att den boende flyttat till grupphemmet. 
 
Service- och vårdplanen ses över minst en gång i halvåret och alltid vid behov enligt önskemål 
från klienten eller en anhörig eller då den boendes funktionsförmåga eller behov förändras. I 
service- och vårdplanen avtalas när och på vilket sätt anhöriga meddelas om klientens ären-
den, och vem som är den boendes primära kontaktperson. 
 
Service- och vårdplanen lämnas in till äldreomsorgschefen i Kimitoöns kommun eller så gås 
planerna igenom under samarbetsträffar minst en gång per år, om man separat kommit över-
ens om detta. 
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Personalen ser tillsammans med klientens intressebevakare till att klienten anhåller om all-
männa förmåner, såsom FPA:s vårdstöd och bostadsbidrag. 
 
Klienten får vid behov hjälp i penningfrågor. (Ansvaret för klientens penningfrågor ligger hos 
klienten själv eller en av denne befullmäktigad person/intressebevakare.) Klienten assisteras 
vid behov med att tillsätta en intressebevakare, och klienten informeras även om möjligheten 
att upprätta en intressebevakningsfullmakt (lag om intressebevakningsfullmakt 648/2007). 
 
Serviceenheten verkar i enlighet med de boendes språkliga (finska/svenska) och kulturella 
bakgrund. Vardagarna, festtillfällena och all verksamhet på gruppboendet sker i enlighet med 
de boendes modersmål och kulturella bakgrund. 
 
De tjänster som ges klienten ska vara planenliga och målinriktade. Klientens egna resurser 
stöds och servicen bygger på individuella behov. Man iakttar i klientförhållandet konfidentiali-
tet och klientens rätt till god service och gott bemötande i enlighet med lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). Klientens resurser, upprätthållande av 
funktionsförmågan och rehabilitering är utgångspunkten för klientarbetet och den hjälp som 
ges till den boende. 
 
Klientens hälsotillstånd följs upp och bedöms, och vård av sjukdomar sker enligt läkarens in-
struktioner. En läkare har utnämnts som ansvarig för vård av klienten. Läkaren träffar klien-
ten minst en gång om året. Läkaren har antecknats i klientens service- och vårdplan.  
 
Serviceproducenten ansvarar för att ordna allmänläkarservice på serviceenheten. Servicepro-
ducenten ansvarar för nödvändig sjukvård, också exempelvis i samband med terminalvård. 
 
Serviceenheten ansvarar för att de laboratorieprover som de boende behöver blir tagna, att 
proverna transporteras för undersökning, att provsvaren tolkas samt att instruktionerna för 
fortsatt vård följs. Serviceenheten ser till att de instrument som behövs för laboratorieprov-
tagning finns tillgängliga på enheten. Serviceproducenten förstör använda provtagningsnålar på 
lämpligt sätt på egen bekostnad (riskavfall, skärande avfall m.m.) 
 
Serviceenheten ansvarar för klientens transportarrangemang och ordnar vid behov ledsagare 
till service inom socialvården och hälso- och sjukvården. 
 
De boendes personliga hygien, tandvård och hudvård tas om hand varje dag. Den boende kan 
enligt egen preferens duscha eller bada bastu minst en gång i veckan. Den boendes hem hålls 
snyggt och nödvändig linne- och klädvård ordnas. 
 
Miljön hålls ren. Serviceproducenten sköter lämplig städning av allmänna utrymmen och de 
boendes rum, också infektions- och isoleringsstädning (t.ex. ESBL, MRSA, Norovirus och 
Clostridium). Riskfaktorer bör beaktas också i klädvården. Anvisningar från Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt beaktas i städning samt kläd- och linnevård. 
 
Serviceproducenten har en skriftlig, allmän aktiveringsplan för enheten, och de boende har en 
individuell aktiveringsplan som antecknats i vård- och serviceplanen. Rehabiliterande och me-
ningsfull verksamhet ordnas dagligen för de boende, utgående från de boendes önskemål och 
intressen. Den boende uppmuntras till och får hjälp med att delta i gemensam verksamhet 
samt upprätthålla och skapa sociala relationer. 
 
Serviceenheten sörjer för att samarbetet med den boendes anhöriga och närstående är till-
räckligt. Anhöriga uppmuntras att hålla kontakten med den boende. De anhöriga har möjlig-
het att få anvisningar från vårdpersonalen för att kunna delta i vården av sin närstående, om 
de så vill. Serviceproducenten ordnar regelbundet, minst en gång om året, kvällar för anhö-
riga. Det finns en broschyr om servicens innehåll för klienterna och deras närstående. 
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Med klienten avtalas det sätt på vilket personal/gäster kan komma till hans eller hennes rum, 
och vilka av hans eller hennes personliga angelägenheter det är tillåtet att tala om och med 
vem. Kontaktpersonens namn anges i vårduppgifterna. Serviceenheten har fria besökstider. 
 
Den boende får själv besluta om uppvaknings- och sänggåendetider samt tidpunkter för vila. I 
detta sammanhang beaktas dock klientens kognitiva tillstånd. Den boende får då han eller 
hon så önskar alltid kontakt med personalen under alla tider på dygnet, antingen med hjälp av 
trygghetssystemet eller genom att direkt kontakta vårdaren.  
 
Den boendes övertygelse bemöts med respekt och man sköter om hans eller hennes andliga 
välmående. 
 
Personalen ser till att de boende får tillräcklig vätska och näring. Daglig bespisning ordnas för 
de boende, dit hör frukost, lunch, eftermiddagskaffe/mellanmål, middag och kvällsmål. Mål-
tiderna följer näringsrekommendationerna för äldre. Matsedeln finns till påseende för boende 
och anhöriga. De boendes vikt följs upp regelbundet, och man tar itu med avvikelser. 
De boende får vid behov hjälp vid måltider. Specialdiet ordnas för de boende som behöver 
en sådan. Den mat som serveras boende som följer en energität diet ska vara berikad. Dessa 
personer får ett mellanmål på förmiddagen, utöver de övriga måltiderna. Näringstillskott-
spreparat enligt läkares separata ordination ska inkluderas i måltidsdagens pris. De boendes 
nattfasta får inte vara längre än 11 timmar. 
 

9.5 Vård i livets slutskede på serviceboendeenheten 

Den boende har rätt att bo på serviceboendeenheten till livets slut. Serviceenheten kan 
ordna terminalvård för klienten på sin enhet. 
 
Serviceproducenten bör beakta de krav som vård i livets slutskede ställer i fråga om såväl ut-
rymmeslösningar och verksamhetskultur som personalens kompetens. 
 
Serviceproducenten har instruktioner för vård i livets slutskede på serviceboendeenheten. 
 
Den boende får möjlighet att uttrycka sin vårdönskan (vårdtestamente), som omfattar klien-
tens önskemål i fråga om den egna vården när döden närmar sig. Vårdönskan antecknas i kli-
entens handlingar och reglerar personalens verksamhet i terminalvårdsskedet. 
 
Den boende och hans eller hennes anhöriga ges tillräcklig information, så att de kan delta i 
beslutsfattandet i fråga om vården. Beslutet om inledande av terminalvård fattas av den vår-
dande läkaren tillsammans med den boende och hans eller hennes anhöriga. Beslutet anteck-
nas i den boendes handlingar. 
 
De anhöriga delges information med den boendes samtycke. De anhöriga ges andligt stöd 
och uppmuntras att vara närvarande och om de så önskar delta i vården av den döende. 
 
Smärtlindring liksom behandling av andra svåra symptom sköts enligt god terminalvårds-
praxis. 
 
Skötaren är vid behov närvarande vid den döendes sida, tillgodoser hans eller hennes behov, 
bemöter hans eller hennes individuella önskemål, samt ger de anhöriga stöd. 
 
Döden konstateras i enlighet med kommunens anvisningar. 
 
Den avlidnes anhöriga stöds i sin sorg. De ges möjlighet till ett lugnt, privat samtal med vår-
daren. De anhöriga ges praktisk vägledning och får vid behov skriftliga anvisningar. 
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Serviceenheten har överenskomna skriftliga instruktioner om förfarandet vid ledsagning av 
avlidna. 
 

10. Klient-/patienthandlingar och registerföring 

Serviceproducenten upprättar och förvarar patient- och klienthandlingar i elektronisk form. 
 
Serviceenheten följer givna anvisningar i fråga om dokumentering av klientuppgifter, registre-
ring, uppgörande och förvaring av patienthandlingar och socialvårdshandlingar, samt sekre-
tess. 
 
Serviceproducenten upprättar patient- och klienthandlingar i servicesedelsystemet i samband 
med servicehändelsen. Serviceproducenten ska iaktta omsorgsfullhet vid hantering av uppgif-
terna och exempelvis se till att sekretessbelagda uppgifter hanteras korrekt. 
 
Serviceproducenten är skyldig att vid upprättande och behandling av handlingar följa person-
uppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 
hälsovården (159/2007), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt 
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 
Kommunen fungerar som den i personuppgiftslagen avsedda registerföraren i fråga om de pa-
tient- och klienthandlingar som uppstår i den service som ordnas med servicesedlar. Service-
producenten ska vid hantering av handlingar följa föreskrifterna om hantering av kommunens 
handlingar (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Serviceproducenten 
ska ha förutsättningar för datasäker registerföring och kommunen bör ha möjlighet att få till-
gång till de personregister som serviceproducenten upprätthåller för kommunens räkning. 
Enheten ska ha en utnämnd datasäkerhetsansvarig samt en person som ansvarar för register-
föring. 
 
Serviceproducenten ska upprätta handlingar med klient- och patientuppgifter enligt kraven i 
personuppgiftslagen, patientlagen och lagen om klientens ställning och rättigheter inom soci-
alvården, på motsvarande sätt som inom kommunens egen verksamhet. Lagstiftningen om 
hälso- och sjukvård medför ett krav på att föra register. Yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården har lagstadgad skyldighet att förvara patienthandlingar. Därför ska yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården föra register och förvara en kopia av var och en 
av de handlingar som lämnats in till kommunen, för att kunna lägga fram handlingarna för 
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i samband med eventuella patientskadeärenden eller 
andra tillsynsärenden. Serviceproducenten är skyldig att förvara kopior av de handlingar som 
lämnats in till kommunen, under en förvaringstid som motsvarar den som fastställts i lag i 
fråga om kommunens förvaring av handlingar. Det samma gäller användningslogguppgifter. 
 
Serviceproducenten är skyldig att hålla klienthandlingarna uppdaterade. Uppgifter som är vä-
sentliga med tanke på att ordna och förverkliga servicen bör lagras senast när servicehändel-
sen avslutas. Serviceproducenten ska vid förvaring, förstörande och arkivering av handlingar 
följa bestämmelser och anvisningar som motsvarar de som gäller kommunal verksamhet. 
Handlingarna ska lämnas in till kommunen när klientens service upphör. 
 
Klienten kan lägga fram begäran om kontroll av uppgifter eller begäran om omprövning av fel 
till registerföraren, alltså kommunen eller serviceproducenten. Det är dock kommunen som i 
sista hand avgör ärendet i fråga om begäran om kontroll av uppgifter och omprövningsbegä-
ran. Eftersom det handlar om myndighetshandlingar är det alltid kommunen i egenskap av re-
gisterförare som beslutar om att lämna ut uppgifter. Bestämmelserna i lagen om offentlighet i 
fråga om utlämnande av handlingar samt sekretess tillämpas på handlingar också när de är i 
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serviceproducentens besittning. Hanteringen av handlingar regleras också i lagen om elektro-
nisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). 
 
Om serviceproducenten handlar i strid med ovan nämnda författningar och detta medför 
skada för kommunen i egenskap av registerförare, är serviceproducenten skyldig att ersätta 
skadan. 
 

11. Att ansöka om att bli serviceproducent och att godkänna någon som serviceproducent 

Ansökan om att bli serviceproducent inom effektiverat serviceboende för äldre lämnas in ge-
nom separat blankett eller via ett elektroniskt system. Det är möjligt att kontinuerligt ansöka 
om att bli serviceproducent och ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. 
 
Kommunen kan endast godkänna producenter som förbinder sig att uppfylla kraven i denna 
regelbok. 
 
Äldreomsorgschefen i Kimitoöns kommun behandlar ansökningarna i den ordning de in-
kommer. Beslut om att godkänna ett företag som kommunens servicesedelföretagare fattas 
av omsorgschefen utgående från äldreomsorgschefens förslag. 
 
Den person som å kommunens vägnar fattar beslut om beviljande av servicesedlar kan inte 
vara en person som ansvarar för vården eller socialservicen eller är verksam i administrativ 
förtroendeställning hos serviceproducenten. Den person som beviljat servicesedeln får heller 
inte ha betydande ägandeskap eller använda sig av betydande beslutanderätt hos servicepro-
ducenten eller i ett samfund som hör till samma koncern som serviceproducenten (över 10 
procent av aktierna, andelarna eller rösträtten). Ägandeskapsbegränsningen berör inte ser-
viceproducenter vars aktier handlas på värdepappersbörsen. 
 

12. Servicesedelns värde och beviljande av servicesedeln 

12.1 Servicesedelns värde 

Kommunen fastställer servicesedelns värde. Omsorgsnämnden fastställer årligen service-
sedelns utgångsvärde. 
 
Servicesedelns värde är inkomstrelaterad när det gäller effektiverat serviceboende för äldre. 
 
Kommunens kostnader för produktion av effektiverat serviceboende används som hjälp när 
värdet på inkomstrelaterade servicesedlar fastställs. Ett beslut ges till klienten om den in-
komstrelaterade servicesedelns värde. Klienten ska ge kommunen de inkomstuppgifter som 
behövs för att fastställa servicesedelns värde. Servicesedelns värde bör vara skäligt för klien-
ten. 
 
Servicesedelns värde bör höjas från det värde som fastställts i 7 § 1 mom. i lagen om service-
sedlar, om det sker ändringar i klientens eller dennes familjs utkomst eller om klientens 
lagstadgade underhållsskyldighet annars äventyras eller om det är nödvändigt med tanke på 
andra vårdsynvinklar. Ett beslut bör ges åt klienten i ärenden som berör höjning av service-
sedelns värde. 
 

12.2 Beviljande av servicesedeln 

Servicesedelns utgångspunkt är alltid att klienten uppfyller de kriterier som omsorgsnämnden 
fastställt beträffande effektiverat serviceboende för äldre. 
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Klientens ekonomiska möjligheter att få en servicesedel bör bedömas innan sedeln tas i bruk, 
och kommunen kan vid behov hänvisa klienten till en annan vårdenhet (eget servicehus eller 
producent av köpta tjänster). 

 

SAS-arbetsgruppen bedömer servicebehovet och klienten får ett skriftligt beslut. Förutsätt-
ningen för att använda servicesedeln är att klienten själv (eller hans eller hennes lagliga före-
trädare) kan kontakta serviceproducenten och med denne ingå tillbörliga avtal gällande ser-
vicen. Klienten har ingen subjektiv rätt till en servicesedel, men om kommunen erbjudit ho-
nom eller henne en sådan kan han eller hon antingen ta servicesedeln i bruk eller neka till att 
den används. Om klienten nekar till att servicesedeln används, ska kommunen ordna klien-
tens service på annat sätt. Om användning av servicesedeln bedöms vara olämplig för klien-
ten, kan även direktupphandling utnyttjas under de omständigheter som avses i 67 § i upp-
handlingslagen. 

13. Fakturering för servicen av klienten och kommunen 

13.1 Klient 

I avtalet mellan serviceproducent och klient ska beloppet av klientens självrisk anges, liksom 
längden på uppsägningstiden, uppsägningsvillkoren, faktureringsvillkoren, serviceavgiftens 
storlek samt grunderna för avgiftsändringar. Om servicen är effektiverat serviceboende bör 
avtalet även innefatta uppgifter om pris för måltider samt hyrans storlek. I avtalet fastställs 
även vilken service klienten får mot serviceavgiften, det vill säga en service- och vårdplan. 
Dessutom är det bra att komma överens om en avgiftspraxis, om det uppstår avbrott i ser-
vicen exempelvis på grund av sjukhusavgifter. 
 
Om klienten inte klarar av att stå för sin självriskandel ska serviceproducenten meddela detta 
till den befattningshavare som fattat beslutet, senast tre (3) månader före eventuell uppsäg-
ning av avtalet. 
 
Eventuella höjningar av servicens pris för kommande år bör meddelas till klienten eller den-
nes anhöriga samt kommunen före utgången av augusti. Äldreomsorgschefen godkänner 
eventuella förhöjningar i god tid före årsskiftet. 
 
Servicesedeln för en ny klient som flyttar till en enhet för effektiverat serviceboende för 
äldre är i kraft från och med inflyttningsdagen. Serviceproducenten fakturerar klienten för 
den del som överskrider servicesedelns värde. Faktureringstillägg eller liknande tillägg läggs 
inte till i fakturorna. Den självriskandel som hör samman med servicesedeln berättigar inte 
till hushållsavdrag. Klienten betalar i sin helhet tilläggsservice som han eller hon köper på eget 
initiativ (t.ex. fysioterapi-, frisörs-, och fotvårdsservice) till serviceproducenten enligt deras 
inbördes avtal. Kommunen ansvarar inte för kostnader som föranleds av inställda servicehän-
delser. 
 

13.2 Kommunen 

Kommunen betalar mot faktura till serviceproducenten servicesedelns värde och den summa 
som motsvarar utförd service. Faktureringsperioden är en månad. Serviceproducenten faktu-
rerar i efterskott kommunen för värdet på den servicesedel som klienten beviljats. 
 
Kimitoöns kommun ger klienten en servicesedel med tjänstemannabeslutets nummer. Ser-
viceproducenten är skyldig att kontrollera klientens identitet och att planen och service-
sedeln motsvarar varandra. 
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Om det pris som klienten och serviceproducenten enats om för servicen är lägre än värdet 
på servicesedeln, är kommunen skyldig att till serviceproducenten betala högst det pris som 
klienten och serviceproducenten enats om. 
 

14. Övriga anvisningar och föreskrifter 

14.1 Sekretess 

Serviceproducenten och dess underleverantörers anställda, andra anställda oberoende av 
serviceförhållandets art samt studerande är skyldiga att iaktta sekretess och tystnadsplikt i 
fråga om sina klienters ärenden. Sekretessen gäller även efter att arbetsavtalet, praktikavtalet 
eller underleverantörsavtalet upphört. Serviceproducenten är skyldig att beakta sekretessbe-
stämmelserna när underleverantörsavtal ingås. 
 
Serviceproducenten ansvarar även för att klientens uppgifter enbart kan hanteras av de per-
soner för vilkas arbetsuppgifter detta är oundvikligt och som har undertecknat ett sekretess-
avtal. 
 
Serviceproducenten och dennes personal bör iaktta särskild försiktighet och eftertanke vid 
användning av sociala medier. 
 

14.2 Ansvarspersoner 

Kommunen och serviceproducenten utnämner till namn eller ställning en eller flera personer, 
som fungerar som kontaktpersoner och ansvarspersoner i fråga om tillämpning av regelbo-
ken och som mottagare av anmälningar. Byte av ansvarsperson ska anmälas till kommunen el-
ler serviceproducenten. 
 

14.3 Prisändringar 

Serviceproducenten ska meddela klienten och kommunen om eventuella prishöjningar senast 
tre (3) månader innan de nya priserna träder i kraft. I fråga om effektiverat serviceboende 
bör måltidernas andel specificeras, liksom också hyrans andel. 
 

14.4 Statistikföring och HILMO-uppgifter 

Serviceproducenten skickar årligen AvoHILMO- och/eller HILMO-UPPGIFTER om kommu-
nens eventuella servicesedelklienter, samt övriga nödvändiga statistiska uppgifter, direkt till 
Institutet för hälsa och välfärd (THL). 
 

15. Ändring av regelboken 

Kommunen har rätt att göra ändringar i de bestämmelser som ingår i denna regelbok och i 
dess bilagor. Kommunen meddelar serviceproducenterna om ändringarna skriftligen, ome-
delbart efter att beslutet har fattats. Om serviceproducenten inte vill bindas av de ändrade 
bestämmelserna, bör denne meddela detta skriftligt till kommunen inom sextio (60) dagar 
från att ändringsanmälan har skickats. Om nämnda anmälan inte skickas till kommunen för-
binder sig serviceproducenten att följa de ändrade villkoren från och med det datum som 
anges i ändringsanmälan, dock tidigast sextio (60) dagar från att ändringsanmälan skickats in. 

 



  19 

16. Återkallande av godkännande av en serviceproducent 

Kommunen har rätt att återkalla godkännandet av en serviceproducent och omedelbart utan 
uppsägningstid avlägsna serviceproducentens namn från förteckningen över godkända ser-
viceproducenter, om 

 serviceproducenten inte följer god vård- och servicepraxis, och servicen och debite-
ringarna inte förverkligas enligt vård- och serviceplanen, 

 serviceproducenten trots kommunens muntliga eller skriftliga uppmaning inte följer 
regelbokens villkor, 

 serviceproducenten har avförts från förskottsuppbördsregistret eller blivit insolvent, 
inte klarat av att ta hand om sina fakturor inom utsatt tid, har inlett ackordsförfa-
rande, har försatts i likvidationstillstånd eller omedelbar fara föreligger att denne 
kommer att försättas i likvidationstillstånd; eller 

 serviceproducenten eller någon till dess ledning hörande person har dömts skyldig till 
brott som berör näringsverksamheten, 

 förtroendet för serviceproducenten har försvagats av annan orsak, 
 Regionförvaltningsverket eller Valvira har avbrutit eller avslutat verksamhetsenhetens 

verksamhet. 
 
Kommunen ska återkalla godkännandet av en serviceproducent, om serviceproducenten 
ber att godkännandet återkallas. Återkallandet kan i princip göras tidigast tre (3) månader 
efter att begäran om återkallande gjorts. 
 
Serviceproducenten ska göra en skriftlig anmälan till kommunen om verksamheten helt 
eller delvis avslutas eller upphör. Om serviceproducentens verksamhet upphör bör klien-
ternas handlingar överföras till kommunen inom en (1) månad från det att verksamheten 
upphört. 
 

17. Regelbokens giltighetstid 

Denna regelbok är i kraft tills vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGOR 
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