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Tämä on kotiateriapalvelun yleiskuvaus. Yksityiskohtainen kotiateriapalvelukuvaus
tullaan laatimaan ennen kilpailutuksen julkaisemista yhteistyössä HUS logistiikan
hankinta-asiantuntijoiden kanssa

1. KOTIATERIAPALVELU

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia
kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa.
Kymsoten kotihoito käsittää myös kotipalvelun tukipalvelut, joihin kotiateriapalvelu
sisältyy.
Kymsotessa kotiateriapalvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan
palvelutarpeen arviointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn selvittämiseen.
Kotiateriapalvelun aloittamisen perusteena voivat olla esim. ravitsemustilan
heikkeneminen, toimintakyvyn alentumisesta johtuvat aterian valmistamisen
ongelmat tai asiakas ei kykene järjestämän ruokailua muulla tavoin.
Kotiateriapalvelu vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen ravitsemuksen
toteutumista, mikä osaltaan tukee asiakkaan kotona asumista sekä tukee
toimintakyvyn ylläpitämistä.
Kymsoten kotiateriapalvelun asiakassegmentit:
1. Kotihoidon säännöllinen asiakas
‐ Kyseinen asiakas täyttää säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteet
‐ Asiakas ei pysty valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista
ruokaa
‐ Asiakkaan erityisruokavalio (lääkärin diagnosoima) ei toteudu ilman
kotiateriapalvelua
2. Tukipalveluasiakkaat (sairaalasta kotiutuvat tai muu tilapäinen tarve)
‐ Asiakkaiden toimintakyky laskenut tilapäisesti
‐ Kotiateriapalvelulla tuetaan suoraan sairaalasta kotiutumista
‐ Kotiateriapalvelu myönnetään määräaikaisena enintään kuukaudeksi
kerrallaan
3. Sotaveteraanit ja –invalidit
‐ Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
‐ Sotilasvammalaki
2. KOTIATERIOIDEN ASIAKASMÄÄRÄT JA ALUEET

Kotiin kuljetettavia aterioita saa noin 430 asiakasta viikossa. Arvioidut
kuljetuskohteet (pudotuspaikat) postinumeroalueittain: Miehikkälä ja Virolahti
90, Hamina 90, Kotka 100 ja Kouvola 120
Asiakaskunnassa ja kuljetuskohteiden määrissä tapahtuu koko ajan muutoksia,
joihin palveluntuottaja sitoutuu. Kotiaterioiden toimitus tapahtuu arkipäivinä
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siten, että jokaiseen kuljetuskohteeseen on kolme (3) kuljetusta viikossa
(maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin). Arkipyhälle sattuvista
toimituspäivistä sovitaan aina erikseen. Kotiateriapalvelun asiakkaalla on
mahdollisuus saada kotiateria seitsemälle päivälle viikossa.
3. KOTIATERIAPALVELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Palveluun kuuluvia tuotteita valmistavan yrityksen tulee täyttää elintarvikelain
(23/2006) ja MMM asetuksen 1367/2011 mukaiset rakenteelliset ja toiminnalliset
vaatimukset
elintarvikehuoneistosta,
elintarvikkeiden
laadusta,
käsittelyhygieniasta, säilytyksestä ja kuljetuksesta sekä omavalvonnasta.
Tuotteiden tuotanto- ja välivarastotilojen tulee olla elintarviketoimintaan
soveltuvat.
Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla on oltava elintarvikealain
mukainen koulutus. Mikäli tuotteet valmistaa alihankkija, edellytetään
alihankkijalta samoja vaatimuksia kuin palveluntuottajalta.
Palveluntuottajalla
on
kokonaisvastuu
palveluiden
toimittamisesta.
Palveluntuottaja vastaa kaikista palveluiden toimittamiseen ja palveluketjuun
kuuluvista toiminnoista riippumatta siitä, käyttääkö palveluntuottaja alihankkijaa.
Palveluntilaaja (Kymsote) kohdistaa mahdolliset vaatimukset ja reklamaatiot aina
suoraan palveluntuottajalle.

4. KOTIATERIAA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Kotiaterioiden raaka-aineiden tulee olla puhtaudeltaan korkeatasoisia ja
alkuperältään jäljitettäviä siten kuin yleisessä jäljitettävyysvaatimuksessa
(178/2002) on määritelty elintarvikealan toimijoiden osalta. Elintarvikelain 17 §:n
mukaan elintarvikealan toimijoilla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan lain
tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja
lähteneistä eristä toisiinsa.
Kotiateriassa tulee tarjota terveellisiä, monipuolisia ja ensiluokkaisista raakaaineista valmistettuja kotiruokatyyppisiä tuotteita. Tuotteessa on tärkeää, että
tuotteet suunnitellaan niin, että ruokalajien ja ruoka-aineiden maku, rakenne ja
väri sopivat toisiinsa ja muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.
Kotiateria sisältää pääraaka-aineen (liha, siipikarja, kala, makkara, sisäelin,
kasvikset tms.), kasvislisäkkeen/säilykkeen, energialisäkkeen (peruna,
perunasose, riisi, ohra, pasta tms.) ja jälkiruoan. Kotiateria ei sisällä ruokajuomaa
eikä leipää.
Erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille tilataan ateriat ensisijaisesti
viikkoruokalistan soveltuvista vaihtoehdoista. Palveluntuottaja voi sisällyttää
erityisruokavaliotuotteet asiakkaille toimittamalleen viikkoruokalistalle tai
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palveluntuottaja voi vaihtoehtoisesti tehdä erityisruokavaliota noudattaville oman
viikkoruokalistan.
Palveluntilaaja ja -tuottaja pyrkivät yhdessä rajoittamaan sellaisten
erityisruokavalioiden tuottamista, joihin ei ole lääketieteellistä perustetta.
Asiakkaaksi
otettavilta
pyydetään
tarkat
tiedot
todellisista
erityisruokavaliotarpeista.
5. VIIKKORUOKALISTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Viikkoruokalistasuunnittelussa huomioidaan voimassa olevat Valtion
ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset (Suomalaiset
ravitsemussuositukset (2014), Ravitsemussuositukset ikääntyneille (2020),
Ravitsemushoitosuositus (2010), sesongit, juhlapyhät (itsenäisyyspäivä, joulu,
pääsiäinen, vappu, äitien- ja isänpäivä, juhannus) ja tilaajan ja asiakkaiden
toiveet.
Palveluntuottajan tulee tarkistaa viikkoruokalistan ravitsemuksellinen sisältö
vähintään
kerran
vuodessa.
Palveluntuottaja
lähettää
tuotteiden
ravintosisältötiedot tilaajan sopimusyhteyshenkilöille. Palveluntilaaja seuraa
ravintosisällön toteutumista tuotteissa osana tuotteiden laatuvalvontaa.
Palveluun sisältyvä asiakkaille toimitettava viikkoruokalista on vähintään kuuden
viikon kiertävä (viikoittain vaihtuva) viikkoruokalista. Kaikista viikkoruokalistan
aterioista tulee olla saatavilla tilaajan tai asiakkaan pyytäessä ainesosaluettelot
ja
ravintosisältölaskelmat.
Palveluntuottaja
sitoutuu
toimittamaan
viikkoruokalistan erityisruokavaliota noudattaville.
Palveluntuottajan tulee sisällyttää viikkoruokalistalle erityisruokavaliota
noudattaville asiakkaille tuotevaihtoehtoja ainakin seuraaville ruokavalioille:
keliakia, laktoositon, lehmänmaitoallergia, pehmeä, tehostettu ruokavalio, sileä
sosemainen, karkea sosemainen, suolaton ja näiden yhdistelmät.
6. TUOTEPAKKAUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Säilyvyys edellyttää ns. suojakaasupakkaamista. Säilyvyysvaatimus toteutuu, jos
tuotteita kuljetetaan asiakkaalle ja säilytetään asiakkaan kotona korkeintaan +6
°C lämpötilassa.
Tuotteet tulee pakata päältä läpinäkyvään, helposti avattavaan rasiaan, joka on
valmistettu kierrätyskelpoisesta materiaalista. Pakkausten tulee olla tukevia; niitä
on voitava käsitellä turvallisesti tuotteen mahdollisen kuumennuksen jälkeen.
Jokaisessa asiakkaalle kuljetettavassa ateriassa tulee olla etiketti suomen
kielellä, josta selviää mm. ruoan nimi, ainesosaluettelo, ravintosisältö ja
soveltuvuus sekä lämmitysohjeet ja parasta ennen päivämäärä
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7. KULJETUKSIA JA KULJETUSKALUSTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Elintarvikkeiden kuljetustoiminta on Suomessa elintarvikelain nojalla
ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa. Käytettävän kaluston on täytettävä
lainsäädännön ja terveysviranomaisten vaatimukset ruokakuljetukseen
käytettävästä
kuljetuskalustosta
(mmm:n
asetus
ilmoitettujen
elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 sekä elintarvikelaki
23/2006).
Elintarvikkeiden kuljetukseen ja jakeluun käytettävästä ajoneuvosta tulee tehdä
elintarvikelain 13 §:n 1 momentin mukaisesti kirjallinen ilmoitus yrityksen
kotipaikkakunnan
tai
tukipisteen
elintarvikevalvontaviranomaiselle.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että tuotekuljetuksissa käytössä oleva
kuljetuskalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksytty ja katsastettu
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista
(1367/2011) määrätään, että kuljetus on järjestettävä siten, ettei elintarvikkeiden
hygieeninen laatu vaarannu kuljetuksen aikana.
Palveluntuottaja vastaa tuotteen kuljetuksen lämpötilojen valvonnasta ja
todentaa sen tilaajalle pyydettäessä (miten varmistutaan, että tuotteet toimitetaan
korkeintaan +6 °C lämpötilassa). Kylmäketju ei saa katketa eivätkä tuotteet eivät
saa missään olosuhteissa jäätyä.
Kuljetushenkilöstöltä edellytetään asiakaspalvelutaitoja, sujuvaa suomen
kieltä, siistiä vaatetusta sekä kuvallista ja nimellä varustettua tunnistekorttia,
jonka on oltava näkyvissä. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, joka
oikeuttaa ajamaan ko. ajoneuvoa. Kuljetuksen toteuttavalla henkilöstöllä (pää- ja
varakuljettajat) on lisäksi oltava voimassa olevat hygieniapassit ennen
sopimuksen mukaisten kuljetusten alkamista.
Kuljettaja on vaitiolovelvollinen palveluntilaajan asiakastiedoista sekä asiakkaan
tiedoista (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 812/2000,
kolmas luku). Palveluntuottaja vastaa, että kuljettaja on luotettava eikä aiheuta
haittaa tai vaaraa toiminnallaan.
8. KOTIATERIAPALVELUN TILAAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN
Asiakas tai kotihoito tai asiakasohjaaja täyttää palveluntuottajan
asiakastietolomakkeen ennen ensimmäistä tilausta. Asiakastietolomakkeeseen
merkitään
asiakkaan
nimi,
katuosoite,
puhelinnumero,
ruokavalio,
omaisen/läheisen yhteystiedot ja tieto siitä luovutetaanko asiakkaan avain
palveluntuottajalle.
Kun palveluntuottaja on saanut uuden asiakkaan perustietolomakkeen ja
ensimmäisen tilauksen, palveluntuottaja ilmoittaa sekä kotihoidolle että
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asiakkaalle/omaiselle ensimmäisen toimituksen ajankohdan. Asiakas saa
ensimmäisen toimituksen yhteydessä palveluntuottajalta palveluntilaajan
hyväksymän tiedotteen palvelun ehdoista ja sisällöstä.
Asiakkaalla tai kotihoidolla tai asiakasohjaajalla tulee olla mahdollisuus tehdä
tilaukset tai muutokset myös puhelimitse palveluntuottajan yhteyshenkilölle.
Uudet tilaukset (uudet asiakkaat ja sairaalasta kotiutuvat asiakkaat) tulee olla
tehtynä toimituspäivää edeltävänä arkipäivänä.
Toimitetuista tuotteista tulee saada lista palveluntilaajalle, josta ilmenee
asiakkaan nimi, osoite ja toimitettujen aterioiden lukumäärä kuukausittain.
Tilaus voidaan keskeyttää/perua toimitusta edeltävänä arkipäivänä.
Tilausjärjestelyissä pyritään molemminpuoliseen joustavuuteen. Muutoksia
vakiotilaukseen
voidaan
tehdä
veloituksetta
toimitusta
edeltävänä
toimituspäivänä. Tämän jälkeen peruutetut tuotteet voidaan veloittaa, jos ne on
jo pakattu asiakaskohtaisesti eikä niitä voida muutoin hyödyntää.
Palveluntuottaja pyrkii järjestämään tuotteet tarvitsijoille, jos uuden asiakkaan tai
esim. sairaalasta palaavan asiakkaan tilaus vastaanotetaan ennen kuljetusreitille
lähtöä.
Asiakkaan tai kotihoidon tai asiakasohjaajan tulee ilmoittaa mahdolliset tilauksen
muutokset tai peruutukset tilaajan ja palveluntuottajan sopimuksen mukaan joko
palveluntuottajalle toimitusta edeltävänä arkipäivänä.
Palveluntuottaja vastaa juhlapyhien aiheuttamien muutosten suunnittelusta
toimituksiin. Palveluntuottaja tiedottaa poikkeavista aikatauluista asiakkaalle ja
kotihoitoon.
9. KOTIATERIOIDEN TOIMITTAMINEN
Kuljetuskohteet (pudotuspaikat) määrittelee palveluntilaaja. Sopimuskauden
aikana kuljetuskohteisiin voi tulla muutoksia palvelunpiirissä olevien asiakkaiden
muuttuessa.
Palveluntuottaja vastaa tilattujen tuotteiden kuljetuksesta ammattitaitoisesti
suunnittelemiensa
reittien
mukaisesti.
Kuljetuslaatikot/kassit
ovat
palveluntuottajan omaisuutta ja niiden täydentämisestä ja uusimisesta vastaa
palveluntuottaja.
Palvelun tuotteet toimitetaan perille sisätiloihin asiakkaan osoittamaan paikkaan.
Tuotteiden toimitus pudotuspaikkoihin tapahtuu kolme kertaa viikossa
maanantaisin, keskiviikkona ja perjantaisin erikseen sovittavana ajankohtana
Tuotteiden toimituspäivistä sovitaan palveluntuottajan ja -tilaajan kesken
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tarkemmin sopimuskauden alkamiseen mennessä. Toimituspäiviä ei voi muuttaa
ilman palveluntilaajan hyväksyntää.
Ennen sopimuskauden alkua palveluntuottajan tulee toimittaa reittiaikataulu ja
kuljetuspäivät tilaajan hyväksyttäväksi. Myöhemmin sopimuskaudella tilaajalla on
oikeus tarvittaessa neuvotella aikataulut tarkoituksenmukaisiksi.
10. KOTIATERIAN JAKAMINEN ASIAKKAALLE

Kuljettaja soittaa ovikelloa ennen asuntoon menemistä. Kuljettaja vie tuotteet
asiakkaan asuntoon ja laittaa ne tarvittaessa jääkaappiin. Tuotteiden kylmäketju
ei saa katketa.
Kotihoidon kanssa on tärkeä tehdä yhteistyötä ja ilmoittaa, jos asiakas ei
esimerkiksi aukaise ovea. Kuljettaja soittaa asian tiedoksi kotihoidolle ja kotihoito
selvittää tilanteen.
Kuljettaja toimittaa asiakkaalle aterian jakamisen yhteydessä vaihtuvan
viikkoruokalistan ja muut mahdolliset dokumentit.
11. AVAINTEN HALLINTA

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan vastaan asuntojen avaimet asiakkailta, joiden
on vaikea päästä itse avaamaan ovi kuljettajalle. Palveluntuottaja vastaa
asiakkaiden avainten vastaanottamisesta, säilyttämisestä ja palauttamisesta.
Avaimet luovutetaan ja palautetaan vain kirjallista kuittausta vastaan.
Palveluntuottaja sitoutuu säilyttämään avaimia huolellisesti ja luotettavasti sekä
noudattamaan tilaajan asettamia vaatimuksia avainten säilyttämisessä.
Palveluntuottajan haltuun uskottujen avainten mahdollinen katoaminen
ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle, omaiselle ja/tai kotihoidolle. Palveluntuottaja
vastaa henkilökuntansa ja alihankkijansa aiheuttamista vahingoista ja korvaa
avainten kadottamisesta aiheutuvat uusien avainten hankinta- ja lukkojen
sarjoituskustannukset täysimääräisesti.
12. ASIAKASPALVELU-, ASIAKASPALAUTTEET SEKÄ PALVELUN LAATU
Palveluntuottajan vastuulle kuuluu ystävällinen, palvelualtis ja kunnioittava
henkilökohtainen asiakaspalvelu. Henkilöstön tulee olla luotettavaa ja sopivaa
ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten asiakaspalvelutehtäviin.
Henkilöstön tulee huomioida asiakaskunnan erityistarpeet sekä asiakkaiden
yksilölliset tarpeet ja toiveet.
Palveluntuottaja sitoutuu kehittämään palvelua esimerkiksi tilaajalta ja
asiakkaalta saadun palautteen pohjalta. Palveluntuottajalla tulee olla
asiakaspalautteen keräämiseen erillinen lomake, johon tilaajan edustajat,
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asiakas ja asiakkaan
palveluntuottajalle.

omainen

voivat

tarvittaessa

kirjata

palautteen

Asiakkaille tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Palveluntuottaja vastaa
kyselyiden toteutuksesta ja kustannuksista. Kyselyjen perusteella päätetään
kehitystoimenpiteistä.
Palveluntuottajan edellytetään noudattavan tehtävässään asiakaslähtöisyyden,
ammatillisuuden, vastuullisuuden, luottamuksellisuuden ja kunnioitettavuuden
mukaisia arvoja. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa kohtuullista joustavuutta asiakkaan
yksilöllisiin toiveisiin. Ammatillisuus tarkoittaa osaavaa palvelua ja ystävällistä
suhtautumista asiakkaaseen. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että tuottajan
työntekijä ilmoittaa asiakkaan yhteyshenkilölle, jos hän huomaa asiakkaan tilassa
jotain erityistä tai asiakasta ei tavoiteta kotona ateriaa vietäessä.
Luottamuksellisuus tarkoittaa asiakastietojen ja asiakkaan omaisuuden osalta
lain ja kotihoidon ohjeiden noudattamista. Tuottajan työntekijän tulee kunnioittaa
asiakkaan kotia.
Palvelussa noudatetaan laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta. Henkilöstöllä
on salassapitovelvollisuus Kymsoten kotihoidon ja kotiateriapalveluasiakkaiden
asioista. Tuottajan tulee noudattaa eri viranomaisten määräyksiä toiminnassaan.
13. REKLAMAATIOT

Palveluntuottaja korvaa vääränlaisen tuotteen uudella tuotteella tai hyvittää
tämän.
Palveluntuottaja kirjaa saamansa reklamaatiot ja vastineet sekä raportoi ne
myöhemmin nimettävälle palveluntilaajalle. Merkittävät palveluun vaikuttavat
virheet ja palvelun laatua koskevat reklamaatiot käsitellään tilaajan kanssa
välittömästi. Palveluntuottaja korjaa virheellisen tilanteen viipymättä kaikin
kohtuullisina pidetyin keinoin.
Palveluntuottaja tilastoi palvelupoikkeamat omasta toiminnastaan ja antaa ne
vuosittain tilaajalle tiedoksi.
Palveluntuottaja vastaa täysin siitä, että myös ongelmatilanteissa kuljetukset
suoritetaan aikataulun ja sovitun mukaisesti.
14. YHTEYSHENKILÖT JA PALVELUN SEURANTAPALAVERIT
Palveluntilaajan ja palveluntuottajan yhteyshenkilöt tiedottavat oman
organisaationsa sisällä ja toisen osapuolen yhteyshenkilön kautta sopimukseen
liittyvistä asioista. Osapuolet ilmoittavat yhteyshenkilön vaihtumisesta toiselle
osapuolelle viipymättä. Osapuolet sitoutuvat tiedottamaan toisiaan hyvissä ajoin
mahdollisista toimintaan vaikuttavista muutoksista tai järjestelyistä.
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Osapuolet nimeävät yhteistyön käytännön johtoa ja valvontaa varten palvelun
seurantaryhmän, joka koostuu riittävän päätösvaltaisista palveluntuottajan ja
tilaajan edustajista. Palvelun laadun varmistamiseksi ja palvelun kehittämiseksi
seurantaryhmä kokoontuu kerran vuodessa tai tarvittaessa käsittelemään
sopimuksen edellyttämät asiat. Seurantaryhmän kokouksista tehdään muistio.
Muistion laatimisesta vastaa palveluntuottaja.

15. OMAVALVONTASUUNNITELMA JA TOIMINNAN VAKUUTTAMINEN
Tarjoavan yrityksen on noudatettava elintarvikelainsäädäntöä ja yrityksellä on
oltava omavalvontasuunnitelma (lisätietoja: www.evira.fi). Palveluntuottajalla
tulee olla koko sopimuskauden ajan kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota
tulee noudattaa käytännössä. Omavalvontasuunnitelma tulee olla sopimuksen
allekirjoittamiseen mennessä. Palvelua tuottavan henkilöstön tulee tuntea ja
noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kirjallinen omavalvontasuunnitelma
tilaajalle. Palveluntuottaja vastaa toimintansa riittävästä vakuuttamisesta sekä
kaikista palvelutoiminnan aiheuttamista vahingoista tilaajalle ja asiakkaalle.
Vakuutusten on oltava voimassa koko sopimuskauden.
16. KOTIATERIAPALVELUA KOSKEVAT MAKSUT JA NIIDEN EHDOT

Kotiateriapalvelun myöntämisenperusteet täyttävä asiakas on Kymsoten asiakas
ja Kymsote perii häneltä asiakasmaksun. Kymsoten hallitus vahvistaa
kotiateriapalvelun asiakasmaksun vuosittain.
Tilaaja maksaa palveluntuottajalle toteutuneiden kotiaterioiden hinnan laskun
saavuttua. Laskut tulee toimittaa kuukausittain. Laskun liitteenä tulee olla
asiakaskohtainen erittely toimitetuista kotiaterioista. Palveluntuottaja ylläpitää
asiakasrekisteriä lain velvoitteiden mukaisesti. Tietoja saa käyttää vain
kotiateriapalvelun toteutukseen ja laskutukseen, eikä niitä saa antaa kolmannelle
osapuolelle. Asiakaslistojen tulee olla selkeitä ja niistä tulee ilmetä tiedot
asiakaslaskutuksen toteuttamiseksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus 0725901-5
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