
 

ASIAKASOHJE – IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN 
PALVELUSETELI 
 
Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla Kemiönsaaren kunta järjestää palveluita asiakkailleen. Sen lisäksi 
kunta tuottaa itse vastaavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Asiakas voi itse valita, valitseeko 
hän kunnallisen palvelun, vai haluaako hän ottaa vastaan palvelusetelin, jos hänelle sellainen tarjotaan. 
Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, mutta asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta 
palvelusetelistä. 
 
Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen. Tämän myötä 
tarjoutuu mahdollisuus valita itselle mieluinen palveluntuottaja/tehostettu palveluasumisyksikkö, myös 
jonotusaika saattaa lyhentyä. 
 
Kemiönsaaren kunnan peruspalvelulautakunta on päättänyt kriteereistä, joiden perusteella asiakkaille 
myönnetään ikäihmisten tehostettua palveluasumista. 
 
Tehostetun palveluasumisen paikkaa haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakemus käsitellään kunnan 
SAS-ryhmässä ja hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös hoito- ja palvelutarpeen selvityksen jälkeen. 
 
Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset tehostetun palveluasumisen 
kriteerit eli heille on tehty palvelutarpeen arviointi ja heidät on hyväksytty hakijaksi. Tällainen asiakas 
voi halutessaan ottaa käyttöön palvelusetelin. Palveluseteleitä on kuitenkin aina jaossa rajallinen 
määrä, eli palveluseteli on määrärahasidonnainen mahdollisuus. Palvelusetelin käyttöönotosta sovitaan 
asiakaskohtaisesti kunnan työntekijän kanssa, samalla voidaan käydä läpi eri vaihtoehtojen 
kustannuksia. 
 
Palveluseteli oikeuttaa erillisen hoitosuunnitelman ja palvelupäätöksen mukaiseen palveluun 
palveluseteliin merkityn arvon edestä. Palvelusetelillä voit saada em. päätöksen mukaisen palvelun 
palvelusetelin voimassaoloaikana. Palveluseteli on henkilökohtainen. Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä 
tai hoidon tarpeessa tapahtuu muutoksia, hänen tilanteestaan tehdään uusi arviointi ja uusi suositus 
hänen tarpeitaan vastaavasta hoidosta tai hoitopaikasta. 
 
Palvelusetelin käyttö 
 
Saatuaan palvelusetelin, asiakas voi valita palveluntuottajan Kemiönsaaren kunnan hyväksymistä 
palveluseteliyrittäjistä. Lista yrittäjistä julkaistaan kunnan Internet-sivuilla, siinä vaiheessa kun 
ensimmäiset palveluntuottajat on hyväksytty. Tämä on jatkuva prosessi, joka vie aikaa arviolta 
muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen, alkaen keväällä 2017. Asiakas valitsee 
palveluntuottajan ja ottaa tähän yhteyttä. Asiakkaan pitää mainita, että hän on saanut Kemiönsaaren 
kunnan palvelusetelin, ja kertoa palveluntuottajalle palvelusetelin sisällöstä, sen arvosta ja 
voimassaoloajasta. 
 
  



 

Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan mm. palvelusetelillä 
tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Myös 
vuokrasopimus tehdään erikseen palveluntuottajan kanssa. 
 
Asiakkaan asema 
 
Asiakas on kuluttaja-asemassa, joten palvelusetelipalveluiden tuottaminen perustuu asiakkaan ja 
palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti asiakkaan ja 
palveluntuottajan välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänen 
tulee ilmoittaa siitä suoraan palveluntuottajalle. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa palveluntuottajaa. 
 
Mikäli palvelusetelin turvin tehostettuun palveluasumisyksikköön siirtyneellä ei ole enää taloudellisia 
edellytyksiä asua valitsemassaan palvelutalossa, hän siirtyy kunnan itse tuottamien palvelujen piiriin. 
Kunnan paikkaa joutuu luultavasti odottamaan, joten tilanne kannattaa ennakoida. 
 
Palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakasasiakirjat 
 
Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet 
asiakasasiakirjat palvelun päätyttyä Kemiönsaaren kunnalle. Palveluntuottajan tulee pyytää asiakkaalta 
kirjallinen suostumus, mikäli hän haluaa säilyttää kopiot kunnalle toimittamistaan asiakirjoista. 
 
Palveluseteliin liittyvät kustannukset 
 
Valittuaan itselleen sopivan palveluntuottajan (ja saatuaan paikan tietystä palvelukodista) asiakas 
luovuttaa Kemiönsaaren kunnalta saamansa palvelusetelin tai palvelusetelipäätöksen 
palveluntuottajalle. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle niistä palveluista, joiden osalta kunta 
on tehnyt päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. 
 
Palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon mahdollisen erotuksen (=omavastuuosuuden) asiakas 
maksaa suoraan palveluntuottajalle. Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta muitakin 
palveluita, jotka hän maksaa itse. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada Kela-korvausta tai 
kotitalousvähennystä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kunta maksaa 
- palveluntuottajalle palvelusetelin 
mukaisen arvon palvelumaksun 
kustannuksista. 

Asiakas maksaa 
- omavastuuosuuden 
- palveluasumisen vuokran 
- palveluasumisen muut asumiskulut 
- palveluasumisen ateriat 
- omat lääkkeet 
- omat hygieniatarvikkeet sekä 
vaatteet. 

Palveluntuottaja 
- vastaa ympärivuorokautisen 
hoidon, hoivan ja avustamisen 
tuottamisesta. 



 

Palvelusetelin arvo 
 
Palvelusetelin enimmäisarvo on 100 euroa per vuorokausi ja setelin arvo on tulosidonnainen. 
Palvelusetelin arvo päätetään asiakastasolla ja tällöin käytetään taulukon mukaisesti määrättyä 
tuloluokitusta ja seteliarvoja. Henkilölle, jonka nettotulot ovat 999,99 euroa/kuukausi tai tätä 
pienemmät, myönnetään palveluseteli, jonka arvo on enimmäismääräinen. Asiakkaille, joiden 
nettotulot ovat tätä suuremmat, myönnetään arvoltaan vähäisempi palveluseteli. Henkilöille, joiden 
nettotulot ovat 3 999 euroa tai suuremmat ei myönnetä palveluseteliä. 
 
Alla olevasta taulukosta selviää ehdotetut tuloluokat ja palvelusetelin arvo per vuorokausi. Asiakas voi 
palveluntuottajaa valitessaan osittain vaikuttaa siihen, kuinka suureksi hänen oma-vastuuosuutensa 
muodostuu. Omavastuuosuus on palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon erotus. 
 

Tuloluokka        
€/kk netto

Palvelusetelin 
arvo €/vrk

-> 999,99 100,00 €

1 000 - 1 199 96,00 €

1 200 - 1 399 92,00 €

1 400 - 1 599 88,00 €

1 600 - 1 799 84,00 €

1 800 - 1 999 80,00 €

2 000 - 2 199 76,00 €

2 200 - 2 399 72,00 €

2 400 - 2 599 68,00 €

2 600 - 2 799 64,00 €

2 800 - 2 999 60,00 €

3 000 - 3 199 56,00 €

3 200 - 3 399 52,00 €

3 400 - 3 599 48,00 €

3 600 - 3 799 44,00 €

3 800 - 3 999 40,00 €  
 
Asiakkaan omavastuun määräytyminen 
 
Alla on asiakasesimerkki, josta ilmenee esimerkkiasiakkaan nykyiset kuukausikausikulut Hannakodin 
asukkaana tehostetun palveluasumisen yksikössä, ja vertailutietona ne kustannukset jotka 
asiakkaille aiheutuisi, jos hän ottaa vastaan palvelusetelin, ja sopii hoidostaan ja asumisestaan yksityisen 
palveluntuottajan kanssa. 
 
  



 

Yhden yksityisen toimittajan osalta on esitelty kolme eri hintaluokkaa, joita sovelletaan riippuen 
asiakkaan hoidon tarpeesta, toisen toimittajan osalta on esitelty kaksi eri hintaluokkaa, ja kolmannen 
toimittajan osalta on esitelty yksi hintaluokka. 
 
Esimerkeistä käy ilmi myös kunnan kustannukset. Esimerkkitapaus koskee henkilöä jolla on 
keskikorkeat tulot. Asiakasesimerkissä oletuksena on, että Kela myöntää henkilölle asumistukea. 
 

Asiakasesimerkki C 
(keskituloinen henkilö)

Hanna-      
koti

Yritys       
X (I)

Yritys        
X(II)

Yritys       
X(III)

Yritys       
Y(I)

Yritys       
Y(II)

Yritys       
Z

Palveluntuottajan eri hoitoluokat ------
Palvelu-    

taso 1

Palvelu-        

taso 2

Palvelu-         

taso 3

Yleinen      

taso

Saatto-       

hoito
------

Nettotulot + hoitotuki + 

asumistuki
1 134,43 € 1 402,93 € 1 402,93 € 1 402,93 € 1 325,93 € 1 325,93 € 1 399,03 €

- josta asumistuen osuus on 0,00 € 268,50 € 268,50 € 268,50 € 191,50 € 191,50 € 264,60 €

Hoitokulut/kuukausi 2 907,30 € 3 255 € 3 525 € 3 975 € 3 210 € 3 630 € 3 135 €

Palveluseteli á 96 euroa/vrk 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €

Vuokra 203,01 € 564,58 € 564,58 € 564,58 € 444,00 € 444,00 € 530,00 €

Ateriat 426,00 € 510,00 € 510,00 € 510,00 € 546,00 € 546,00 € 435,00 €

Oma hoitomaksu/Omavastuu 199,35 € 375,00 € 645,00 € 1 095,00 € 330,00 € 750,00 € 255,00 €

Palvelumaksu 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 120,00 € 0,00 €

Omavastuu yhteensä 878,36 € 1 449,58 € 1 719,58 € 2 169,58 € 1 440,00 € 1 860,00 € 1 220,00 €

Omaan käyttöön jäävä summa 

(esim. lääkkeisiin)
256,07 € -46,65 € -316,65 € -766,65 € -114,07 € -534,07 € 179,03 €

Kunnan osuus kuluista/kk 2 707,95 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €

 
Lisätietoja 
 
Lisätietoja vanhustenhuollon palvelusetelipalveluista antaa vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius, 
puh. (02) 4260 601, s-posti eva.manelius@kimitoon.fi. 
 
Tietoa saa myös kunnan Internet-sivulta osoitteessa www.kemionsaari.fi. 
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