
Perusturvatoimi

PALVELUASUMISEN 	PALVELUSETELI	(nk.	tavallinen	
palveluasuminen)	
Tietoa	palvelusetelistä	

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai tuottamille palveluille.

Palveluseteli ei ole konkreettinen ”seteli”, vaan se voi olla esimerkiksi viranhaltijapäätös.
Palvelusetelin arvo on osuus, jonka kunta maksaa asiakkaan palvelusta. Omavastuuosuudella
tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan
myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.

Palvelunsetelituottajiksi hyväksytään yksityiset palveluasumisen tuottajat, jotka täyttävät kunnan
hakukriteerit.

Palvelusetelin yksikkö on euroa/tunti. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan
asiakasmaksulain perusteella. Palvelusetelin enimmäisarvo on vähintään 27 euroa tunnilta.
Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon
on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta. Asiakkaalle myönnetään
enintään kolme palveluseteliä/vrk. Asiakkaan toimintakyvyn muutoksesta ja palvelutarpeen
kasvusta palveluntuottajan tulee sopia kunnan kanssa. Mikäli asiakkaan palveluntarve on suurempi
kuin palvelusetelien enimmäismäärä, arvioidaan hänelle soveltuva hoitomuoto uudelleen
yhteistyössä kunnan ja palveluntuottajan kanssa.

Kotipalvelun palvelusetelin tulorajat ja vähennysprosentit ovat 1.1.2016 alkaen seuraavat:

Perheen koko Tuloraja €/kk

1 573

2 1057

3 1657

4 2050

5 2481

6 2849

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.
Asumistukea ja muita tiettyyn tarkoitukseen maksettavia tukia ei lasketa tuloiksi.

Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella jaettuna
60:llä.



Esimerkki palvelusetelin arvon muodostumisesta:

Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa: palvelusetelin enimmäisarvo
27 euroa - (900 euroa - 573 euroa): 100 x 35: 60 )=25,10 euroa/tunti.

Palvelusetelin arvoa pyöristetään asiakkaan eduksi ylöspäin seuraavaan viiteen senttiin.

Palvelusetelin arvosta riippumatta kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään
asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan.

Asiakkaan	hakeutuminen	palvelusetelillä	yksityiseen	palveluasumiseen 	

Palveluohjausryhmä tekee päätöksen tavallisen palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä
asiakkaalle, jonka edellytykset palvelutarpeen arvioinnin perusteella täyttyvät tavalliselle
palveluasumiselle. Asiakkaan ottaessa käyttöön palvelusetelin, hän saa viranhaltijan päätöksen
palvelusetelin myöntämisestä.

Asiakas tai hänen virallinen edustajansa valitsee palveluntuottajarekisteristä haluamansa tuottajan
ja ottaa yhteyttä palveluntuottajaan.  Palveluntuottajan palvelun myöntäminen edellyttää, että
asiakkaalle on sopiva asunto vapaana asiakkaan valitsemassa palveluyksikössä.

Palveluntuottajalle lähetetään tiedoksi ilmoitus asiakkaalle myönnetystä palvelusetelipaikasta, sen
jälkeen kun asiakas on valinnut palveluntuottajan.

Asiakas tai hänen virallinen edustajansa tekee valitun palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen
palvelun hinnasta ja sisällöstä. Lisäksi sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan
vastuut sekä velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimukseen. Asiakas
maksaa omavastuu-osuuden (tuottajahinnan ja setelinarvon erotuksen) suoraan
palveluntuottajalle. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelustaan on hoito- ja palvelu-
suunnitelmassa sovitun hoivan ja hoidon sekä palvelusetelin arvon välinen erotus, asiakas maksaa
itse ateriat ja asunnon vuokran. Palveluntuottaja tekee erillisen sopimuksen palveluasunnon
vuokraamisesta. Vuokraan voidaan hakea Kelan eläkettä saavan asumistukea.

Palveluntuottajalta asiakas voi halutessaan hankkia muita palveluja myös omalla
kustannuksellaan.

Asiakkaan oikeus palveluun ja vuokrattuun asuntoon säilyy siihen saakka, kun hän kuolee tai
joutuu siirtymään pysyvästi esimerkiksi laitoshoitoon.

Sopimussuhdetta (asiakas ja palveluntuottaja) koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset
ja oikeusperiaatteet.

Lisätietoja	palvelusetelistä	antavat:		

SAS-palveluohjaaja Asta Törnqvist puh. 044 369 2334

Vastaava palveluohjaaja Marja Karjalainen puh.050 529 9861


