
Perusturvatoimi

TEHOSTETUN	PALVELUASUMISEN	PALVELUSETELI	
	

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 tehostetun palveluasumisen tuottajat, jotka täyttävät
kunnan hakukriteerit.

Perusturvalautakunnan (16.6.15/61 §) hyväksymät palveluseteliarvot on määriteltynä alla olevassa
taulukossa.

Bruttotulot Palvelusetelin

arvo/vuorokausi

0–1000 96

1001–1200 95

1201–1500 92

1501–1700 89

1701–1900 86

1901–2100 83

2101–2300 80

2301–2500 76

2501–2700 73

2701–2900 70

2901–3100 67

3101- arvo määritellään yksilöllisesti
asiakkaan maksukyvyn mukaan
noudattaen edellä määriteltyä
porrastusta.



Esimerkki palvelusetelin käytöstä tehostetun palveluasumisen hankintaan (laskelmassa käytetyt
tiedot ovat viitteelliset):

Asiakkaan bruttotulot ovat noin 1400 euroa/kk. Näin ollen hän saa palvelusetelin, jonka arvo on 92
euroa/vrk. Asiakas valitsee palveluntuottajan, jonka hoitovuorokauden hinta on 100 euroa. Asiakas
maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan hinnan välisen erotuksen: 100,00 – 92,00 = 8,00 € /
vrk. Kuukaudessa, jossa on 30 päivää, tulee asiakkaan maksettavaksi 30 x 8 =240,00 € / kk.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakasmaksaa itse vuokran esim. 500 €/kk (johon voi
hakea eläkkeen saajan asumistukea, kelan laskurin mukaan varallisuudesta riippuen esim. 153,30
€/kk), ateriat palveluntuottajan hinnaston mukaan esim. 13,00 €/vrk (noin 390 €/kk), hoitomaksun
240 €/kk ja henkilökohtaiset lääkkeet ja tarvikkeet. Vuokran, hoitomaksun ja aterioiden jälkeen
asiakkaalle jää käyttöön noin 213 euroa, joilla hän maksaa esim. tarvitsemansa lääkkeet ja muut
henkilökohtaiset menot.

Asiakkaan	hakeutuminen	palvelusetelillä	yksityiseen	tehostettuun	
palveluasumiseen 	

Palveluohjausryhmä tekee päätöksen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä
asiakkaalle, joka odottaa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa työryhmän päätöksellä. 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


