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 MÄÄRITTELY 

 

Lapinjärven kunnan kotihoidon järjestäminen perustuu lakiin sosiaalihuollon 

asiakkaan   asemasta ja oikeuksista (812/2000), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -

asetukseen   (607/83), terveydenhuoltolakiin (1326/2010), lakiin ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. 

vanhuspalvelulaki 980/2012) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen 

Kuntaliiton antamaan laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi. Toimintaa ohjaavat myös Lapinjärven kunnan strategian 

mukaiset arvot.  

 

Kotihoidolla  tarkoitetaan  sosiaalihuoltolain  20  §:n  mukaista  kokonaisuutta 

(30.1.2014/1301). Kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain 19 §:n kotipalvelusta ja 

terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 § 1 momentin mukaisesta kotisairaanhoidosta. 

Palvelut  myönnetään  palvelutarpeen arviointiin perustuen.  Kotihoitoa voidaan 

toteuttaa myös asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti etähoitoa, joka korvaa asiakkaan 

luona tehtävät käynnit. Etähoidolla tuotetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista 

hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa sopien. 

 

Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla henkilön hyvinvointia, terveyttä, 

toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Ne sisältävät asiakkaan 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti apua, hoivaa ja hoitoa, toimintakyvyn ylläpitämistä 

ja edistämistä sekä ohjausta. Kotihoidon palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaan 

omia voimavaroja ja toimintakykyä ja mahdollistaa turvallinen sekä mielekäs kotona 

asuminen. Kotihoidon palveluilla pyritään myös ehkäisemään vaativamman hoidon ja 

hoivan tarvetta. Kotiin järjestettävien palvelujen perustana on asiakkaan kanssa 

yhdessä laadittu suunnitelma. 
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Kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö koskevat 

Lapinjärven kunnan yli 65-vuotialle järjestämää kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluita 

joko omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. 

 

KÄSITTEITÄ 

 

Kotihoidon tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä edistävää 

toimintaa, sisältäen neuvontaa ja ohjausta sekä kotiin annettavia tukipalveluja, kuten 

ateria- ja turvapalvelua. 

 

Tilapäinen kotihoito voi olla joko kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa. Käynnit ovat 

joko määräaikaisia (korkeintaan 2 kk ajan) tai ne voivat olla yksittäisiä käyntejä. 

Asiakkaiden toimintakyky on alentunut siten, että he eivät selviydy tilapäisesti ilman 

apua jokapäiväisistä toiminnoista tai tarvittava apu on vähäistä. Palvelun tarkoitus on 

auttaa asiakkaita kuntoutumaan tilapäisestä toimintakyvyn alenemisesta ja tukea 

asiakkaan omatoimista selviytymistä kotona. 

 

Säännöllinen kotihoito voi olla joko kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai niiden 

yhdistelmää. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi luetaan henkilöt, joilla on 

säännölliset sovitut käynnit ja voimassa oleva suunnitelma. Säännöllisen kotihoidon 

asiakkaat ovat pitkäaikaista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa  tarvitsevia henkilöitä.  

Asiakkaiden  toimintakyky  on  alentunut  siten,  että he eivät selviydy itsenäisesti 

päivittäisistä toiminnoista. Palvelun tavoitteena on ylläpitää  ja  edistää  asiakkaiden  

päivittäistä  toimintakykyä,  selviytymistä  sekä tukea kotona asumista 

mahdollisimman pitkään. 

 

Kuntouttava arviointijakso on tarkoitettu asiakkaille, joilla säännöllisen kotihoidon 

tarve näyttää todennäköiseltä. Arviointijakson aikana selvitetään asiakkaan 

toimintakykyä erilaisin toimintakykymittarein ja testein sekä arvioidaan 
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kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä. Arviointijakson pituus on 

korkeintaan kuusi viikkoa.  

 

Tehostettu kotikuntoutus tarkoittaa kotona asuvalle ikäihmiselle tarkoitettua 

tavoitteellista, yksilöllisesti suunniteltua ja määräaikaista jaksoa. Kotikuntoutuksen 

tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan turvallinen sairaalasta kotiutuminen suoraan 

kotiin tai kotona asuminen tutussa toimintaympäristössä sekä vahvistaa häntä 

toimijana omassa elämässään. Kotikuntoutusjakso kestää muutamasta viikosta 

kolmeen kuukauteen. 

 

Etähoito tarkoittaa asiakkaalle tuotettavaa asiakkaan toimintakyvyn mukaisesta 

etähoitoa, joka korvaa asiakkaan luona tehtävät käynnit. Etähoidolla tuotetaan hoito- 

ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa sopien. 

 

 PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN 

 

Kotihoidon  asiakkaita  voivat  olla henkilöt,  jotka  tarvitsevat  tukea  kotona  

selviytyäkseen  muun  muassa alentuneen  toimintakyvyn,  pitkäaikaissairauden,  

vamman,  kehitysvamman  tai  muistisairauden  vuoksi. Asiakkaan  ikä  ei  ole  

kotihoidon  palvelujen  piiriin  oikeuttava tekijä.  Palvelujen  järjestämisen 

lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palvelujen 

järjestämiseen voivat vaikuttaa palvelujakson  kesto,  kotikäyntien  toistuvuus,  

asumisympäristö  ja asiakkaan  muut  palvelut.  Palvelutarpeen  arvioinnissa  

huomioidaan  omaisten/  läheisten  antama  apu  sekä julkisen,   yksityisen   ja   

kolmannen   sektorin   palvelut. Harkinnanvaraisten   palvelujen järjestämisessä 

huomioidaan myös kotihoidon käytettävissä olevat resurssit. 
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2.1 Palvelutarpeen arviointi 

Palveluiden myöntäminen perustuu aina Lapinjärven kunnan viranhaltija tekemään 

palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan yhteydenoton 

perusteella. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia. 

Erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelujen tarve selvitetään yhteistyössä 

Loviisan kaupungin  sosiaalityöntekijän kanssa.  

 

Palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan asiakkaan tilanteen kiireellisyydestä  riippuen 

joko välittömästi tai 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Alustava arviointi voidaan 

tehdä puhelimitse, minkä perusteella tehdään päätös toimintakyvyn ja palvelutarpeen 

arviointi käynnistä. 

 

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, tarvittaessa omaisen/läheisen tai 

hänen hoitoonsa osallistuvien henkilöiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa 

henkilön toimintakyky arvioidaan monipuolisesti haastattelemalla asiakasta/ omaista 

sekä havainnoimalla asuinympäristöä. Arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa 

luotettavia toimintakykymittareita. Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan iäkkään 

henkilön olemassa olevat voimavarat ja se, miten hän selviytyy päivittäisistä 

toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen 

arvioinnissa otetaan huomioon henkilön fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös 

kognitiivinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. Asiakkaan kotiin tuotettavia 

palvelukokonaisuuksia arvioitaessa otetaan huomioon myös yksityiset 

palveluntuottajat, vapaaehtoistyö sekä lähipiirin osallistumismahdollisuudet. 

 

Arviointia tehtäessä asiakkaalle selvitetään erilaiset vaihtoehdot palvelujen 

toteuttamisessa sekä niiden vaikutukset. Selvitys annetaan niin, että asiakas ymmärtää 

palvelujen sisällön ja merkityksen. Arviointia tehtäessä kunnioitetaan asiakkaan 



8 
 

 
 

HYVINVOINTITOIMI 

itsemääräämisoikeutta ja otetaan huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja 

yksilölliset tarpeensa.  

 

2.2 Myöntämisen edellytykset 

Säännöllisen kotihoidon myöntäminen edellyttää 

 asiakas on kirjoilla Lapinjärven kunnassa tai asiakkaalla on maksusitoumus 

omasta kotikunnasta. 

 

 kuntouttavalla arviointijaksolla on todettu asiakkaan jatkuva säännönmukainen 

avuntarve. 

 
 myöntämisen alarajana pidetään Rava-indeksin* arvoa 1,5. Mikäli RaVa -

indeksin jää alle sen kotihoitoa voidaan myöntää, mikäli asiakkaan 

sairaanhoidollinen tarve tai muistitesti osoittavat asiakkaan toimintakyvyssä 

niin suurta vajetta, että asiakas ei selviä omassa kodissaan ilman ulkopuolista 

apua. 

  

 koti on asiakkaan hyvinvoinnin ja tavoitteellisen hoidon onnistumisen kannalta 

todettu parhaaksi ratkaisuksi. 

 
 kotona asuminen voidaan katsoa tarkoituksenmukaiseksi, mikäli asiakkaalle 

voidaan turvata palvelut yhden työntekijän auttamana ennalta sovittuja 

poikkeustilanteita lukuun ottamatta, jolloin palveluja voidaan tilapäisesti antaa 

kahden työntekijän toimesta.   

 
 asiakas sitoutuu käyttämään hoitoon tarvittavia apuvälineitä, mikäli niiden 

käyttäminen on asiakkaan hoidon kannalta oleellista ja niiden käyttö on 

edellytys asiakkaan ja työntekijän turvallisuuden takaamiselle hoitotilanteissa. 
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Näitä välineitä ovat esimerkiksi sähkösäätöinen hoitosänky, nosto- ja 

siirtolaite, sähkölukko, erilaiset turvalaitteet ja kuvapuhelin 

 

Työntekijän koskemattomuuden ja turvallisuuden tulee toteutua kotikäynnin aikana. 

Palvelutarpeen arvioinnissa ja kotihoidon palveluita myönnettäessä ja 

toteuttamissuunnitelmaa tarkennettaessa on huomioitava mahdolliset asiakkaan tai 

hänen läheistensä uhkaavaan käyttäytymiseen, päihteiden käyttöön, tupakointiin, 

kotieläimiin tai asiakkaan kodin olosuhteisiin liittyvät riskitekijät. Jos kotihoidon 

toteuttamisen arvioidaan olevan hoitavalle henkilökunnalle hallitsematon 

työturvallisuusuhka ja asiakas ei suostu tai kykene muuttamaan hoito-olosuhteita, 

kotihoito voidaan lopettaa ja/tai asiakas ohjataan hänen tarpeitaan vastaaviin muihin 

palveluihin (esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut) tai hoito järjestetään kodin 

ulkopuolella. 

 

* Ikääntyneiden  henkilöiden  palvelutarpeen  arvioinnissa  käytetään  Lapinjärven 

kunnassa RaVa –mittaria, joka on toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Indeksiarvon 

vaihteluväli on 1,29–4,02. Mitä suurempi on RaVa -indeksin arvo, sitä suurempi on 

asiakkaan hoidon ja avun tarve. 

 

Kotihoidon tukipalvelut eivät ole mahdollisia 

 asiakkaille, jotka tarvitsevat ainoastaan siivous- tai muita asiointipalveluja 

 asiakas ymmärtää oman tilanteensa, mutta ei sitoudu suunnitelmassa 

sovittuihin palveluihin. Tällä perusteella myös voimassaolevat palvelut voidaan 

lopettaa.  

 sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin (esim. ompeleiden poisto, haavahoito, 

säännölliset lääkeinjektiot tai verinäytteiden otto) henkilölle, joka pystyy 

muutenkin hoitamaan asioitaan kotinsa ulkopuolella ja näin ollen asioimaan 

terveyskeskuksessa/terveystalolla. 
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2.3 Asiakkaalle laadittava suunnitelma 

Jos palvelujen tarpeen arvioinnissa/arviointijaksolla varmistuu, että asiakas tarvitsee 

säännöllistä kotihoitoa tai tukipalvelua, asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma. 

Sen laadintaan osallistuu kotihoidon ammattihenkilöstön lisäksi asiakas ja/tai hänen 

omaisensa/läheisensä sekä tarvittaessa asiakkaan hoitoon osallistuvat muut tahot. 

Suunnitelma päivitetään aina palvelutarpeen muuttuessa ja se tarkistetaan vähintään 

kuuden kuukauden (6 kk) välein yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalle myönnettyä 

kotihoitoa voidaan vähentää tai lisätä avun tarpeen muuttuessa. Suunnitelmassa 

sovitut käyntiajat ovat suuntaa-antavia, joissa määritellään aikaikkuna käynnille, ei 

tarkkaa kellon aikaa. 

 

2.4 Palvelu- ja maksupäätös 

Asiakas  saa  hänelle  myönnettävistä  palveluista  päätöksen,  johon  on  kirjattu 

palvelu, palvelun  sisältö  ja  laajuus.  Lisäksi  säännöllisen kotihoidon asiakas  saa  

päätöksen palvelun asiakasmaksusta. Mikäli  palvelua  ei  myönnetä, asiakas  saa siitä 

kielteisen päätöksen. Asiakkaalla on päätöksestä oikaisuvaatimusoikeus. 

 

2.4 Kotihoidon palvelujen päättäminen 

Kotihoidon tarvetta ja määrää arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon palvelut voidaan 

päättää tilanteissa joissa  

 asiakkaan terveydentila paranee ja hän ei tarvitse enää kotihoitoa 

 asiakas ymmärtää oman tilanteensa ja kieltäytyy kotihoidosta esittämällä 

kirjallisen kotihoidon vastaanottamiskiellon 

 asiakas tai hänen omaisensa käyttäytyy käyntien aikana aggressiivisesti tai 

muutoin epäasiallisesti henkilökuntaa kohtaan 

 asiakas ei sitoudu suunnitelmassa sovittuihin palveluihin  
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 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 

 

Kotihoitoa  toteutetaan  osallistamalla  asiakas  omaan  hoitoonsa. Kotihoidossa 

toteutetaan kuntouttavaa työtapaa ja toimintaotetta, jolloin asiakas käyttää omia 

voimavarojaan auttamistilanteissa ja kotitöiden suorittamisessa ja siten säilyttää 

toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. Kotihoidon palvelu toteutetaan siten, että 

kotipalvelu että kotisairaanhoidon asiakas saa molemmat palvelut samalla 

asiakaskäynnillä. Jokaiselle säännöllisen kotihoidon piirissä olevalle asiakkaalle 

nimetään omahoitaja, joka on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta. Asiakkaalla 

on mahdollisuus vaihtaa omahoitajaa, mikäli se toiminnan kannalta on mahdollista. 

 

3.1 Henkilökohtainen hygienia 

Avustaminen   henkilökohtaiseen   hygieniaan   liittyvissä   asioissa   perustuu   

asiakkaan tuen tarpeeseen toimintakykyä  edistävä  työote  huomioiden.  

Pääsääntöisesti  asiakkaan  avustaminen  suihkussa  tapahtuu kerran    viikossa 

arkipäivisin. Saunotukset    omassa    saunassa    tehdään    erikseen    harkiten    ja 

turvallisuustekijät  huomioiden.  Jos asiakkaalla  ei  ole peseytymismahdollisuutta  

kotona,  peseytyminen järjestetään  asiakaskohtaisesti  kylvetyspalveluna.  Säännöllisen  

kotihoidon  asiakkaalta  ei  peritä  erillistä kylvetysmaksua asiakkaan kotona 

tapahtuvasta peseytymisavusta. 

 

Tarvittaessa   asiakasta   avustetaan   päivittäin   pikkupesuissa   sekä   suuhygieniassa.   

Pesujen   yhteydessä huomioidaan esim. ihon kunto, avustetaan parran ajamisessa tai 

kynsien leikkuussa. Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu lisäksi proteesien 

pesu, ihon perusrasvaus ja kuulolaitteen puhdistaminen.  
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3.2 Ravitsemus 

Ravitsemuksen tilan huomiointi on tärkeä tekijä asiakkaan hyvinvoinnissa. Asiakkaan 

tuen tarve kartoitetaan ja tarvittaessa tuetaan hyvän ravitsemustilan saavuttamisessa. 

Kotihoito avustaa tarvittaessa aamu-, väli- ja iltapalan laitossa sekä aterioiden 

lämmittämisessä. Tarvittaessa syömisessä ja juomisessa avustaminen sekä asiakkaan 

ravitsemus ja nesteytyksen tarkkailu (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet). Ravintoon 

ja ruokavalioihin liittyvä ohjaaminen. Ateriapalvelusta tilataan tarvittaessa 

lounasateriat, mikäli asiakas tai läheinen ei  pysty  huolehtimaan  aterioiden  

valmistamisesta. Tarvittaessa  asiakasta  avustetaan ruokaostosten teossa 

kauppapalvelun kautta.  Erityisiä huomioita ravitsemukseen kiinnitetään 

muistiongelmaisilla, yli- ja alipainoisilla, haavahoitoasiakkailla sekä pitkän laitosjakson 

jälkeen kotiutuvilla asiakkailla.  

 

3.3 Toimintakyvyn tukeminen 

Kotihoidon asiakkaille on oma kuntoutuksen henkilökunta, joka antaa ohjausta ja 

neuvontaa arjessa selviytymisen tueksi. Henkilökunta tekee myös toimintakyvyn 

kartoitusta ja ohjaa apuvälineiden hankinnassa ja niiden käytössä sekä 

asunnonmuutostöiden suunnittelussa. Tarvittaessa asiakkaalle myönnetään 

tehostettua kotikuntoutusta. Tehostettu kotikuntoutus sisältää fysioterapeutin ja/tai 

toimintaterapeutin ohjaus, neuvonta- tai tukikäyntejä.  

 

Ulkoilun järjestämisessä auttavat omaiset, vapaaehtoisjärjestöt ja yksityiset 

palveluntuottajat. Mikäli näitä ei ole  tarjolla, kotihoidon  henkilöstö voi avustaa  

ulkoilussa  arkipäivisin  huomioiden  kotihoidon  resurssit, työtilanteet   ja   

tasapuolisuus asiakkaiden   kesken.   Ulkoilua   järjestettäessä   ja   toteutettaessa   

otetaan huomioon olosuhteet ja turvallisuustekijät. 
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3.4 Tehostettu kotikuntoutus 

Tehostetuilla kotikuntoutusjaksoilla tarkoitetaan kotona asuvalle ikäihmiselle 

tarkoitettua tavoitteellista, yksilöllisesti suunniteltua ja määräaikaista jaksoa. 

Kotikuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen sairaalasta 

kotiutuminen suoraan kotiin tai kotona asuminen tutussa toimintaympäristössä sekä 

vahvistaa häntä toimijana omassa elämässään.  

 

Kotikuntoutusjakso toteutetaan pääasiassa kuntoutujan kotona fysioterapeutin ja/tai 

toimintaterapeutin toimesta. Kotikuntoutusjakso voidaan aloittaa esimerkiksi 

sairaalasta tai kuntoutusosastolta kotiutuessa tai kotihoidon asiakkaalle 

terveydenhuollon henkilöstön yhteydenoton perusteella. Kotikuntoutusjakso kestää 

muutamasta viikosta kolmeen kuukauteen. Tavoitteena on turvata kaikille 

mahdollisimman toimintakykyinen ikääntyminen omassa kodissa. Tehostettu 

kotikuntoutus on maksuton säännöllisen kotihoidon asiakkaille.  

 

3.5 Kodinhoito 

Kotihoito    huolehtii    käynneillä    seuraavista    asioista,    jos    asiakas    ei    

terveydentilan/toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi itse kykene: 

 Ylläpitosiivouksesta huolehtiminen asiakkaan kotona (mm. tavaroiden 

laittaminen paikoilleen, imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön 

siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti). 

 Vuoteen petaaminen ja vuodevaatteiden vaihtaminen tarvittaessa tai 

vähintään 1 x kk, jos sitä ole liitetty yksityisen palveluntuottajan tekemään 

siivoukseen 

 Pyykkien laittaminen pesukoneeseen ja kuivumaan ripustaminen 

 Tarvittaessa veden ja puiden kantaminen, talon lämmittäminen (takan 

lämmittäminen, jos asiakkaalla ei ole ketään, joka tästä huolehtisi). 
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Toimet  tehdään  yhteistyössä  asiakkaan  kanssa  huomioiden  kuntoutumista  edistävä  

työote  ja  asiakkaan osallistaminen. Mikäli omainen asuu samassa taloudessa 

asiakkaan kanssa, omainen huolehtii kodin siisteydestä.  

 

Kotihoidon tehtäviin ei sisälly kodin ja vierailijoiden jälkien siivoaminen eikä 

asiakkaiden lemmikkieläinten hoito- ja ulkoiluttaminen. 

 

3.6 Vaatehuolto 

Asiakasta ohjataan osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin omien voimavarojensa 

mukaan. Kotihoito pesee asiakkaiden pyykit asiakkaan omassa pesukoneessa sekä 

ripustaa ne kuivumaan. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla aika huomioidaan 

kuukausimaksussa.  Tarvittaessa asiakas voi käyttää pesula-/pyykkipalveluita, joiden 

kustannuksista asiakas vastaa itse. Asiakkaan kotona tapahtuvasta pyykkipalvelusta 

laskutetaan tukipalveluhinnan mukaisesti ja pesulapalvelut yksityisen palvelutuottajan 

antaman hinnan mukaisesti. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsinpesu, mattojen, 

verhojen sekä pöytäliinojen pesut ohjataan omaisille tai yksityisille palveluntuottajille. 

Kotihoito huolehtii vuodevaatteiden vaihdosta vähintään x1/kk sekä tarpeen mukaan. 

 

3.7 Kodin ulkopuolinen asiointi 

Kauppa-asiat: Pääsääntö  on,  että  ruoka  ja  päivittäistavarat  hoidetaan ensisijaisesti 

asiakkaan,  hänen omaistensa, lähipiirin, yksityisen palveluntuottajan toimesta tai 

kotihoidon tukipalveluna. Tarvittaessa kotihoito antaa kauppapalvelua asiakkaan 

lähikauppaan. Kotihoidon työntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa kauppalistan. 

Kotihoito noutaa kerran viikossa kaupasta tarvittavat tuotteet ja toimittaa ne 

asiakkaalle kotiin sekä järjestää tarvittaessa tuotteet omille paikoilleen. Jos asiakas 

tarvitsee erityistuotteita, niiden hankkimisesta huolehtivat omaiset tai muu lähipiiri.  

Veloitettava aika alkaa kauppaan saapuessa ja päättyy kun kauppatavarat ovat 

asiakkaan luona. Asiakkaan asiointipalvelu kodin ulkopuolella veloitetaan toteutuneen 
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asiakasajan mukaisesti, jolloin aika   lisätään   säännöllisen   kotihoidon tuntimäärään. 

Muut kuin     säännöllisen     kotihoidon     asiakkaat     maksavat     hinnaston     

mukaisen tukipalvelumaksun.  

 

Raha-asiat: kotihoidon  henkilöstö ei  hoida asiakkaan  raha-asioita,  ei  käsittele  

käteistä  rahaa, eikä  käytä asiakkaan pankkikorttia. Pankki- ja raha-asioiden hoito 

järjestetään omaisten tai lähipiirin turvin. Tarvittaessa asiakkaalle haetaan edunvalvoja 

raha-asioiden hoitamiseksi. Kotihoito avustaa asiakasta tarvittaessa edunvalvojan 

hankkimisessa.  

 

Saattaja-apu järjestetään  ensisijaisesti  omaisten,  lähipiirin  tai  vapaaehtoistyön  

turvin.   

 

3.8 Sairaanhoidolliset tehtävät 

Kotihoito    sisältää    myös    sairaanhoidollisia    tehtäviä    joko    tilapäisenä    tai    

säännöllisenä    palveluna. Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat esimerkiksi 

 

 Sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta.  

 Lääkehoito toteutetaan lääkärin määräyksen mukaisesti. Kotisairaanhoidon 

lääkäripalveluista vastaa kotihoidon lääkäri. 

 haavahoito, avannehoito 

 katetrointi/kestokatetrit 

 diabeteshoito (verensokerimittaukset, ja lääkitys) 

 kivunhoito, terveydentilan seuranta ja arviointi 

 suoniverinäytteen otto, näyte viedään kotihoidon toimesta ja asiakasta 

informoidaan tuloksista. 

 Yhteistyö ja tiedottaminen: Eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden 

konsultoiminen esim. kotiutustilanteissa. 
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 Asiakkaan haavanhoito-, diabetes- ja avannetarvikkeiden sekä vaippojen ym. 

hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi ja tarvikkeiden asiakkaalle toimittamisesta 

huolehtiminen. 

 

Sairaanhoidollisista tehtävistä   huolehditaan   kotihoidon   toimesta,   mikäli   

asiakas   ei   sairauksiensa   tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi kykene 

käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. 

 

Lääkehoito: Säännöllisen  kotihoidon  asiakkaat eli asiakkaat, joilla on lääkejaon 

lisäksi ammattihenkilön tekemien kotikäyntien säännöllinen tarve myös muiden 

palveluiden osalta kuuluvat  pääsääntöisesti  koneellisen  annosjakelun  piiriin. Asiakas 

solmii apteekin kanssa sopimuksen palvelusta. Asiakas tai omainen voi noutaa 

valmiiksi jaetut lääkerullat apteekeista tai kotihoidon henkilökunta toimittaa 

lääkerullat asiakkaalle. Kotihoito voi avustaa lääkkeiden antamisessa ja toteuttaa 

lääkehoitoa lääkärin ohjeiden mukaan. Kotihoito huolehtii vain tarvittaessa muut kuin 

koneelliseen lääkkeenjakoon liittyvät apteekkiasiat. Kunta vastaa säännöllisten 

kotihoidon asiakkaiden koneellisen lääkkeenjaon kustannuksista ja asiakas 

lääkekustannuksista. Annosjakeluasiakkaiden reseptien  uusiminen  ja lääkkeiden 

yhteensopivuuden tarkistaminen tapahtuu apteekin toimesta. 

 

Mikäli asiakas tarvitsee apua ainoastaan lääkkeiden jaossa, tällöin asiakas 

siirtyy omakustanteisesti apteekin annoslääke jakelun asiakkaaksi. 

Palvelupyynnön tullessa tehdään max kolme kartoituskäyntiä, jonka jälkeen asiakas 

siirtyy apteekin asiakkaaksi. 

 

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kriteerit säännöllisen kotihoidon asiakkaalle: 

 asiakkaalla on säännöllinen ja pysyvä lääkitys, jonka toteuttamisesta asiakas ei 

itsenäisesti selviydy. Jos asiakkaalla on vain muutama lääke (1-4), lääkkeiden 

koneellista annosjakelun aloittamisessa käytetään kokonaisharkintaa  
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 asiakkaan lääkkeet soveltuvat annosjakeluun 

 

Asiakkaan palveluaikaan lisätään lääkehoidosta kertyvää aikaa: 

3 tuntia/kuukausi, jos alle 10 säännöllisesti käytettävää lääkettä 

4 tuntia/kuukausi jos yli 10 säännöllisesti käytettävää lääkettä 

5 tuntia/kuukausi jos runsaasti lääkkeitä ja annostus kerrat yli 4/vrk. 

 

Aikaan sisältyy lääkkeiden tilaukset, toimitukset ja lääkehoidon vaikutusten seuranta. 

 

3.9 Saattohoito  

Saattohoito järjestetään kotiin asiakkaan ja omaisen niin toivoessa. Saattohoitoon 

kuuluu asiakkaan ja perheen tukeminen sekä arvokas ja inhimillinen kohtelu. 

Saattohoitoon kuuluu tärkeänä osana riittävä kivunlievitys sekä oireenmukainen hoito. 

Kotihoito huolehtii asiakkaalle kotiin tarvittavat hoito- ja apuvälineet. Kotisairaala 

osallistuvat tarvittaessa saattohoitoasiakkaan hoitoon.  

 

3.10 Yöhoito 

Yöhoitoon otetaan asiakas, jonka kotona selviytyminen edellyttää kotikäyntiä yöai-

kaan. Yöhoitoa annetaan 21-7 jokaisena päivänä vuodessa. Yöhoidon myöntäminen 

perustuu arvioituun palveluntarpeeseen ja se toteutetaan yhden hoitajan toteuttamana. 

Yöhoidon henkilökunta auttaa asiakasta perus- ja sairaanhoidollisissatehtävissä ja 

vastaa turvapuhelinten hälytyksiin. 

 

3.11 Muut tehtävät 

 postin haku laatikosta, ellei asiakas itse kykene. Postin avaamisesta sovitaan 

asiakkaan kanssa ja se kirjataan suunnitelmaan 

 lumen luonti rappusilta ja kulkuväylältä siltä osin kuin se on välttämätöntä  
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 turvalaitteiden (esim. palovaroitin, häkävaroitin ja turvapuhelin) 

toimintakunnosta huolehtiminen ja testaus vähintään 1 x kk, jos asiakas tai 

omainen eivät siihen kykene. 

 asiakkaan avustus ja opastus teknologian ja muiden kotona selviytymistä 

turvaavien apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnassa ja käytössä. 

Tarvittaessa tehdään moniammatillista yhteistyötä. 

 mahdollisten asunnonmuutostöiden vireille saattaminen 

 opastus ja avustus etuuksien anomiseen (esim. hoitotuki, asumistuki). 

 

 TUKIPALVELUT 

 

Tukipalveluita järjestetään   asiakkaan   kotona   selviytymisen   tukemiseksi 

pääsääntöisesti   kotihoidonmyöntämisen perusteet täyttäville asiakkaille. 

Tukipalvelujen  myöntäminen  perustuu  asiakkaan  tuen  tarpeeseen. Palvelujen  

myöntämisessä  voidaan käyttää harkintaa, jolloin palveluja on mahdollista saada myös 

määräaikaisena esim. kotiutumisen tueksi. 

 

4.1 Ateriapalvelu 

Kotiin  kuljetettu  ateriapalvelu on  tarkoitettu  kotona  asuville  asiakkaille,  jotka  

eivät  kykene  sairauden  tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan 

aterioitaan, eivätkä kykene myöskään ruokailemaan kodin ulkopuolisissa  

ruokailupaikoissa. Palvelun tavoitteena on tukea ja edistää henkilön itsenäistä asumista 

omassa kodissa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ateriapalvelulla varmistetaan ja 

turvataan päivittäinen ravinnonsaanti. Palvelulla edistetään ravitsemustilaa, terveyttä, 

jaksamista ja päivittäistä toimintakykyä. Toimintakyvyn   muuttuessa   ateriatilausten   

määrää   voidaan   vähentää   tai   lisätä,   tai ateriapalvelu voidaan myös lopettaa. 
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Ateriapalvelua voi saada palvelutarpeen arvion perusteella sosiaalihuoltolain 

mukaisesti myös palvelukeskusateriana. 

 

4.2 Kauppapalvelu 

Kauppapalvelu on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, jotka eivät itsenäisesti pysty 

asioimaan kaupassa esim. kuljetuspalveluiden avulla tai asiakkaalle, jolla ei ole 

omaisia/läheisiä, jotka voivat huolehtia kauppa-asioinnista.  Kotihoito antaa 

tarvittaessa kauppapalvelua asiakkaan lähikauppaan. Kotihoidon työntekijä laatii 

yhdessä asiakkaan kanssa kauppalistan. Kotihoito noutaa kerran viikossa kaupasta 

tarvittavat tuotteet ja toimittaa ne asiakkaalle kotiin sekä järjestää tarvittaessa tuotteet 

omille paikoilleen. Jos asiakas tarvitsee erityistuotteita, niiden hankkimisesta 

huolehtivat omaiset tai muu lähipiiri. Pankki- ym. asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas 

tai hänen edunvalvojansa. Kotihoito avustaa asiakasta tarvittaessa edunvalvojan 

hankkimisessa. Veloitettava aika alkaa kauppaan saapuessa ja päättyy kun 

kauppatavarat ovat asiakkaan luona.  

 

4.3 Sauna- ja kylvetyspalvelu 

Kodin ulkopuolinen saunapalvelu on tarkoitettu niille asiakkaille, joilla ei ole suihku- 

tai peseytymismahdollisuutta kotona. Saunotuspalvelusta sekä siihen mahdollisesti 

sisältyvästä kuljetuspalvelusta kunta tekee päätöksen ja kotihoito tuottaa 

saunotuspalvelun.  

 

4.4 Vaatehuolto 

Kotihoito avustaa vaatehuollossa, mikäli asiakas itse tai läheiset eivät pysty sitä 

tekemään. Kotihoito pesee asiakkaiden pyykit asiakkaan omassa pesukoneessa sekä 

ripustaa ne kuivumaan. Tarvittaessa asiakas voi käyttää pesula-/pyykkipalveluita, 

joiden kustannuksista asiakas vastaa itse. Pyykkipalvelusta laskutetaan 
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tukipalveluhinnan mukaisesti ja pesulapalvelut yksityisen pesulan antaman hinnan 

mukaisesti. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsinpesu, mattojen, verhojen sekä 

pöytäliinojen pesut ohjataan omaisille tai yksityisille palveluntuottajille.  

 

4.5 Teknologiset palvelut 

Erilaisten teknologisten laitteiden avulla pyritään lisäämään asiakkaan kotona 

asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta. Palvelujen myöntämiseen  vaikuttavat  

asiakkaan oma  toimintakyky  sekä  kustannushyödyt  ja vaikuttavuus. Tukipalveluina    

myönnetyistä    teknologisista    ratkaisuista    peritään    käyttöönotto- ja    

opastusmaksu. Säännöllisen kotihoidon asiakkailta maksua ei peritä. 

 

Turvapuhelinpalvelu 

Turvapuhelinpalvelu myönnetään pääsääntöisesti yksin asuville ikääntyneille. 

Turvapuhelinpalvelu tarkoittaa turvapuhelinta / -ranneketta, jolla asiakas voi omassa 

kodissaan hälyttää apua. Palvelun tavoitteena on tukea ja edistää henkilön itsenäistä 

suoriutumista ja asumista omassa kodissa. Palvelu mahdollistaa avun järjestämisen 

tilanteissa, joissa henkilön hyvinvointi on äkillisesti vaarantunut ja joista hän on itse 

kykenemätön muulla tavoin selviytymään. Laitteisto sisältää turvapuhelimen (perus-, 

digi- tai älyturvapuhelin) ja hälytinrannekkeen.  

 

Palvelu sisältää laitteen vuokran, laitteen asennuksen, huollon, ylläpidon 

(akun/pariston vaihto), käyttöönotto-opastuksen sekä hälytyspalvelun. Asiakas 

maksaa itse hälytyskäynneistä aiheutuvat kustannukset kunnan vahvistamien 

asiakasmaksujen mukaisesti. Asiakas laatii turvapalvelusopimuksen palveluntuottajan 

kanssa ja maksaa laitevuokran palveluntuottajalle. Palveluntuottaja valitsee yhdessä 

asiakkaan kanssa sopivan turvapuhelin ratkaisun lisälaitteineen. Asiakas maksaa 

omasta toiminnasta johtuvat huoltokäynnit. 
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Turvapuhelinpalvelu on asiakkaan hälytysten vastaanottamista ja niistä seuraavia 

toimenpiteitä. Palvelu sisältää turvapuhelinhälytysten vastaanottamisen, tilanteen 

kiireellisyyden arvioinnin hälytyksen perusteella ja tarvittavat käynnit asiakkaan kotiin. 

Turvapuhelinhälytysten vastaanotto on kytketty kotihoidon toimintaan. Hälytykset 

välittyvät kotihoidon henkilöstölle ja hälytysten vastaanottopalvelu on jatkuvaa 

kaikkina vuorokauden aikoina sekä vuoden kaikkina päivinä. 

Turvapuhelinauttajakäynnit toteuttaa kotihoidon hoitaja. 

 

                 Lääkeannosteluautomaatti 

Lääkehoitoa voidaan toteuttaa lääkeannosteluautomaatin avulla.  

 

Säännöllisessä   kotihoidossa kuljetus,   lääkkeiden   laitto   automaattiin   ja   

hälytyskäynnit   huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja 

kuukausimaksussa.  

 

Lääkeannosteluautomaatti  voidaan  myöntää  käyttöön  myös tukipalveluna.  Tällöin  

asiakkaan  tulee  tehdä annosjakelusopimus apteekin kanssa sekä tarkistuttaa 

lääkkeiden soveltuvuus annospussijakeluun. Asiasta lisätietoja  saa  apteekista.  Jos  

asiakas  tarvitsee  tukea  lääkkeiden  kuljettamiseen  apteekista  ja  lääkkeiden 

laittamisessa  automaattiin,  asiakkaalta  peritään  kotikäyntimaksu. Jos   

lääkeannosteluautomaatin   hälytykset poikkeustilanteissa hoitaa   kotihoito,   niistä 

peritään erillinen kotikäyntimaksu. 

 

4.6 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

Esteetön  ja  toimiva  julkinen  joukkoliikenne  mukaan  lukien  kutsu- ja 

palveluliikenne  on  ensisijainen  tapa järjestää  kaikille  soveltuva  liikkuminen.  

Liikkumista  tukevia  palveluja  järjestetään  henkilöille,  jotka  eivät kykene  itsenäisesti  

käyttämään  julkisia  liikennevälineitä tai kunnan järjestämää asioimisliikennettä  
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sairauden,  vamman  tai  muun  vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja 

jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan 

tarpeen vuoksi. Liikkumista tukevia palveluja haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella.  

Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. 

Arviointia täydentämään voidaan pyytää lääkärin, fysioterapeutin tai muun vastaavan 

asiantuntijan lausunto. Liikkumista tukevaa palvelua myönnetään käytettävissä olevien 

määrärahojen puitteissa. Liikkumista tukeva palvelu voidaan toteuttaa myös 

ryhmäkuljetuksina. 

 

Liikkumista tukevaa palvelua myönnetään hakijalle:  

 

 joka asuu omassa kodissaan ja  

 jolla on liikuntarajoite tai sairauden aiheuttama toimintarajoite ja  

 joka ei pysty liikunta- tai toimintarajoitteen vuoksi käyttämään julkisia 

kulkuneuvoja tai asiointiliikennettä ja  

 jonka taloudessa ei ole autoa käytettävissä tai lähellä asuvilla lähisukulaisilla 

ei ole mahdollisuutta tarjota kuljetusapua 

 

Matkoja myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoja ei voi 

siirtää seuraavalle kuukaudelle. Yhdensuuntainen matka on matka lähtöosoitteesta 

määränpäähän. Matka on aina tehtävä lyhintä reittiä. Matkaan voi sisältyä odotusaikaa 

enintään 45 min. Tämän yli menevän odotusajan asiakas maksaa itse.  

Omavastuuna peritään kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukainen maksu. 

Saattajalta ei peritä omavastuuta.  

 

Liikkumista tukevaa palvelua ei saa käyttää alla mainittuihin terveydenhuolto 

matkoihin:  

 lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, lääkintävoimistelijan, 

laboratoriohoitajan tai psykologin vastaanotolla käyntiin  
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 apuvälineiden sovitukseen  

 lääkärin määräämiin tutkimus - ja hoitokäynteihin  

 

Terveydenhuoltomatkoihin haetaan korvausta Kelalta. 

 

 RAJOITUKSET KOTIHOIDOSSA JA MUIHIN PALVELUIHIN 
OHJAAMINEN 

 

Kotihoitoon ei voida ottaa asiakasta, joka ei itse halua palvelua, jonka aggressiivinen 

käyttäytyminen  uhkaa  työntekijän  turvallisuutta  tai  joka  ei  sitoudu  yhteistyöhön, 

vaikka ymmärtäisi sen merkityksen hoitonsa kannalta. Poikkeuksena ovat 

muistisairaat asiakkaat. 

 

Kotihoito on tarkoitettu välttämättömien arjesta selviytymisen palvelujen, tuen ja 

hoivan toteuttamiseen. Mikäli asiakkaalla ilmenee tarvetta esim. suursiivoukseen, 

ikkunoiden pesuun, verhojen vaihtamiseen, muiden kuin päivittäisessä käytössä 

olevien huoneiden ja tilojen siivoukseen (kellari ja vintti), kukkamultien vaihtamiseen, 

lemmikkieläinten hoitoon ja ulkoiluttamiseen, pakastimien sulatukseen, juhlien 

järjestämiseen tai pihan ja puutarhan töihin, asiakkaalle etsitään yhdessä hänen 

kanssaan sopiva yksityinen palveluntuottaja, jollei omainen ota huolehtiakseen näistä 

tehtävistä.  

 

Kotihoitoon ei voida ottaa asiakasta, jos asiakkaan voinnin tai lääkityksen seuranta tai 

sairaanhoidollisten toimenpiteiden toteutus voidaan tehdä terveysasemalla. Tai jos, 

asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakemaan palvelut kodin ulkopuolelta esim. 

avoterveydenhuollosta.   
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Mikäli asiakas ei ole hoitomyönteinen esim. ei ole toistuvasti kotona sovittuna aikana 

tai ei noudata lääkärin antamia hoito-ohjeita. Tällöin asiakkaan ja tarvittaessa  

omaisten kanssa  pidetään  hoitoneuvottelu  ja  jatkohoidosta  päätetään  yhdessä  

hoitavan lääkärin tai kotihoidon työntekijän kanssa. 

 

Kotikäynnillä voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevalta asiakkaalta 

tarkistetaan yleistila ja käynti tehdään myöhemmin. Tilanteen toistuessa neuvotellaan 

päihdetyön asiantuntijoiden kanssa jatkotoimenpiteistä. 

 

 HOITOTARVIKEJAKELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEITA 

 

Kotihoidon piirissä olevien yli 65-vuotiaiden asiakkaiden haavahoitotuotteet 

(hoidolliset) myönnetään yli 3 kuukautta kestäneisiin haavoihin. Lääkärin ja 

haavahoitajan arvioidessa haavan hoidon keston pitkäaikaiseksi, päätös voidaan tehdä 

ennen 3 kuukauden aikarajaa. Hoitavat haavahoitotuotteet myönnetään lääkärin tai 

hoitajan tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti. Perusvoiteet, taitokset, siderullat ja 

teipit yms. asiakas ostaa itse apteekista.  

 

Vaippoja myönnetään hoitotarvikkeena, jos muut inkontinenssin hoitomuodot eivät 

tule kysymykseen tai eivät ole onnistuneet, inkontinenssi on kestänyt vähintään kolme 

(3) kuukautta, ja inkontinenssi on vähintään keskivaikeaa. Vaippoja myönnetään 

keskivaikeaa tai vaikeaa virtsainkontinenssia sairastaville asiakkaille. Joissakin 

tapauksissa vaippoja voidaan antaa myös ulosteinkontinenssin hoitoon. Asiakas 

maksaa itse vuodesuojat.  

Pelkkä korkea ikä tai lievä virtsainkontinenssi ei riitä vaippojen saannin perusteeksi. 

Luokitus on seuraava: 

• aste 1 lievä: virtsa karkaa harvoin tai ponnistaessa  

• aste 2 keskivaikea: virtsa karkaa usein, määrä on n. 1,5 dl virtsaa kerrallaan  
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• aste 3 vaikea: virtsa karkaa levossa 

 

 MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). Laki sisältää 

asiakasmaksujen yleiset periaatteet sekä määrittelee maksuttomat sosiaali- ja 

terveyspalvelut. Lain säädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita kunta 

ei voi ylittää. Lisäksi kunta voi itse päättää niistä maksuista, joita ei edellä mainituissa 

laissa ja asetuksessa ole erikseen säädetty (esim. kotihoidon tukipalvelujenmaksut).  

 

4.7 Säännöllinen kotihoito 

Asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3 §:n mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä 

kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, 

palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä 

kuukausimaksu. 

 

Kotona annettavan palvelun maksu peritään asetuksen 32 §:n mukaan myös 

käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi 

päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy 

kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua 

peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko 

kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.   

 

4.8 Tilapäinen kotihoito 

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukaan periä kunnan 

päättämä kohtuullinen maksu. 
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4.9 Tukipalvelut 

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, 

joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.   

 

Kotona annettavan palvelun maksut eivät 3 §:n mukaan saa ylittää palvelun 

tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos kunta järjestää kotona annettavat palvelut 

ostopalveluina, on ostopalveluista perittävät samat maksut kuin kunnan itsensä 

tuottamista vastaavista palveluista. 

 

 

 


