
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 
VS. Hyvinvointijohtaja 11.2.2021 § 44 
Päätöspöytäkirja 
 
Asia HENKILÖSUOJAIN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 

YKSITYISILLE TOIMIJOILLE 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.6.2020 ja 17.12.2020 antanut kunnil-
le suosituksen ja kehoituksen neuvotella kunnan järjestämisvastuulla 
olevien sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yksityisten palveluntuot-
tajien kanssa ylimääräisten COVID-19 -epidemian torjunnassa käytetty-
jen tarvikkeiden korvaamiskäytännöistä siltä osin, kun niistä ei ole pal-
veluntuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa. Kustannusten kor-
vaaminen kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen osalta perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja 
tuottajan välisiin sopimuksiin. Mikäli sopimukset ovat tältä osin puut-
teellisia, tulee palvelun järjestäjän (kunta tai kuntayhtymä) viime kädes-
sä vastata suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa. 
 
Kuntia suositellaan kompensoivan palveluntuottajille COVID-19-
epidemian aiheuttamat ylimääräiset ja kohtuulliset aineista ja tarvikkeis-
ta aiheutuvat kustannukset. Kustannuksia voidaan korvata rahallisen 
korvauksen lisäksi myös esimerkiksi luovuttamalla tarvikkeita maksutta. 
Suoraan asiakasmääriin perustuvaa oikeutta korvauksiin ei palveluntuot-
tajilla ole. Kaikkia tarvike kustannuksia ei voida myöskään laskea johtu-
vaksi COVID-19-virusepidemiasta.  
 

Päätös Päätän, että kunnan järjestämisvastuulla oleville sosiaali- ja terveyspal-
veluja tuottaville yksityisille toimijoille, joiden osalta palvelutuotanto-
sopimuksissa ei ole mainintaa ylimääräisten kustannuserien korvaami-
sesta, korvataan COVID-19-epidemiasta johtuvia ylimääräisiä kustan-
nuksia alla olevien periaatteiden mukaisesti. 
 
Vuodelta 2020 korvataan ajalta 1.4. - 31.12.2020  
hoivayksiköille 0,32 euroa /asiakas/hoitovuorokausi 
kotihoidolle 0,08 euroa/ asiakaskäynti 
 
Vuodelta 2021 korvataan  
hoivayksiköille 0,24 euroa/asiakas/hoitovuorokausi 
kotihoidolle 0,06 euroa/asiakaskäynti 
 
Korvausperusteet ovat yhtenevät kaikille kunnan järjestämisvastuulla 
oleville sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville yksityisille toimijoille, 
joiden osalta palvelutuotantosopimuksissa ei ole mainintaa ylimääräisten 
kustannuserien korvaamisesta. Korvaus koskee Lapinjärven kunnassa 
kirjoilla olevia asiakkaita. Yksityisillä palveluntuottajilla ei ole oikeutta 
kunnan maksamaan korvaukseen, jos he ovat oikeutettuja saamaan kor-
vauksia muualta. Lapinjärven kunta pidättää oikeuden tehdä muutoksia 
korvausperusteisiin.  
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Päätöksen peruste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päätösvallan 
perusteet 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman suosituksen mukaisesti kunnan 
järjestämisvastuulla oleville sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville yksi-
tyisille palveluntuottajille kompensoidaan COVID-19-epidemian aiheut-
tamat ylimääräiset ja kohtuulliset aineista ja/tai tarvikkeista aiheutuvat 
kustannukset. Kustannusten korvaaminen kunnan järjestämisvastuulla 
olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta perustuu ensisi-
jaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. Korvauspe-
riaate on suhteutettu vuonnan 2020 kunnan omana toimintana olleen 
ikääntyneiden laitoshoidon yksikön COVID-19-epidemiasta aiheutunei-
siin ylimääräisiin suojain kustannuksiin, nykyisiin suojain hintoihin ja 
suojainten saatavuuteen.  
 
Hallintosääntö § 37 

Kustannukset  
 

Allekirjoitus  
 
11.2.2021 Tiia Gustavson 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
 

Jakelu Attendo Oy 
Jarmo R Mulari Oy 
 

  
 
Valitusosoitus: 
Oikaisuvaatimusoikeus: 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-
taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
 Lapinjärven perusturva jaosto 
 Lapinjärventie 20A 
 07800 Lapinjärvi 
 kunta@lapinjarvi.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-
tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-
tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 
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Tiedoksianto asianosaisille: 16.2.2021  
 
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  
Sähköpostilla, pvm:_______16.2.2021______________  
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-
mistä. 
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