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Kaavin kunta
Perusturvalautakunta

PALVELUSETELILLÄ JÄRJESTETTÄVÄT PALVELUT
Kaavin kunnassa on käytössä palveluseteli tehostetun palveluasumisen,
omaishoidon

vapaan

järjestämismuotona.

ja

lyhytaikaisen

Palvelusetelin

tehostetun

palveluasumisen

kunnissa

sosiaalipalvelujen

käyttö

järjestämistapana perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilakiin
(569/2009). Palvelusetelillä järjestettävästä palvelusta ei peritä asiakasmaksua,
vaan palvelusetelille määritellään arvo.
1. IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1.12.2020
ALKAEN
Kaavin

kunnan

myöntämä

tulosidonnainen

palveluseteli

tehostettuun

palveluasumiseen on palveluntuottajan palvelusta perimä vuorokausihinta 138
euroa vuorokaudessa. Asiakas ostaa myönnetyllä palvelusetelillä palveluja
palveluntuottajalta.

Palveluntuottajalla

on

oikeus

periä

asiakkaaltaan

maksimissaan eläkkeensaajan asumistuen mukainen kuukausivuokra sisältäen
sähkö- ja vesimaksut.
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa määritettäessä huomioidaan asiakkaan
bruttotulot. Jos asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, asiakasmaksu tarkastetaan.
Muuten asiakasmaksut tarkastetaan vähintään joka toinen vuosi.
Palvelusetelin arvon määrittämisessä huomioitavat tulot (Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista 10§):
-

veronalaiset ansio- ja pääomatulot

-

verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki)

-

metsätulo

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi
kuluneen

vuoden

keskimääräinen

kuukausitulo.

Palvelusetelin

arvoa

määritettäessä ei oteta huomioon asumistukea, vammaistukea tai rintamalisää.
Asiakkaan omavastuuosuus (palvelusta asiakkaalle muodostuva kustannus)
koostuu seuraavista kustannuksista:
-

tukipalvelumaksu (vaatehuolto) 1,64 €/vrk

-

ylläpitomaksu (Ylläpitomaksu sisältää wc-paperit, shampoon, yleispesuaineen
ja tarvittaessa käytettävän käsidesin sekä kohtuullisen määrän paperisia
käsipyyhkeitä

ja

hoitopalvelun

toteuttamisessa

hoitajan

käyttämät

(välttämättömät, ei steriilit) kertakäyttökäsineet sekä ruokalaput, pesukintaat
sekä perushoitotuotteet, kertakäyttökatetrit. 1,31 €/vrk
-

ateriamaksut (Ateriapäivä: aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala,
yöpala) 18,25 €/vrk

-

tulosidonnainen omavastuuosuus (laskentakaava alla)

Palveluntuottajan

perimästä

vuorokausihinnasta

(enintään

138

€/vrk)

vähennetään edellä mainitut omavastuuosuudet.
Tulosidonnaisen palvelusetelin laskentakaava:
Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä arvoa kotitalouden koon
mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta.
Henkilömäärä

Tuloraja €/kk

Omavastuu%

1

588

35

2

1084

22

Asiakkaan tulosidonnaisen palvelusetelin vuorokausikohtainen tulosidonnainen
omavastuuosuus määräytyy seuraavasti:
Asiakkaan bruttotulot - henkilömäärän mukainen tuloraja e/kk x omavastuu% :
30,42 (laskennallinen vrk/kk)

Esimerkkilaskelma: Palvelun vuorokausihinnan ollessa 138 euroa ja asiakkaan
bruttotulojen ollessa 1300 €/kk noudatetaan seuraavaa laskukaavaa:
138 euroa - ((1300 euroa – 588 euroa) x 0,35 : 30,42) – 21,20 euroa (kiinteät
kustannukset: 18,25 euroa +1,64 euroa +1,31 euroa) = 108,61 €/vrk.
Palvelusetelillä järjestettävästä palvelusta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset
ovat samansuuruiset, kuin kunnan itse järjestämistä vastaavista palveluista. (Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 12 §)
2. OMAISHOIDON VAPAA
Omaishoidon vapaana järjestettävän lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen
palvelusetelin enimmäisarvoarvo on 138 €/vrk.
Omaishoidon palveluseteliarvon määrittämisessä käytetään palveluntuottajan vrkhintaa huomioiden enintään Kaavin kunnan palvelusetelin enimmäisarvo
138e/vrk. Käytettäessä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteliä
omaishoidon lakisääteisien vapaapäivien järjestämiseen, asiakkaan omavastuu
on

11,40

e/vrk

ja

palvelutarpeenarviointiin

perustuvien

omaishoitajan

vapaapäivien osalta 28 e/vrk. Omavastuun asiakkaalta perii palveluntuottaja.
Esimerkkilaskelma:
palvelusetelin

arvo

Vuorokausihinnan
on

ollessa

lakisääteisiltä

138

euroa,

vapaapäiviltä

myönnettävän

126,6

€/vrk

ja

palvelutarpeeseen perustuvilta lisäpäiviltä 110 €/vrk.
3. LYHYTAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI
Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoarvo on
138 €/vrk.
Palvelusetelin arvon määrittämisessä käytetään palveluntuottajan vrk -hintaa
huomioiden enintään Kaavin kunnan palvelusetelin enimmäisarvo 138 €/vrk, josta

vähennetään 32,00 euron omavastuu/vrk. Omavastuu on sama, kuin Kaavin
kunnan

omassa

palveluasumisesta

tuotannossa
perittävä

olevasta

omavastuu.

lyhytaikaisesta
Omavastuun

tehostetusta

asiakkaalta

perii

palveluntuottaja.
Esimerkkilaskelma:

Vuorokausihinnan

palvelusetelin arvo on 106 €/vrk.

ollessa

138

euroa,

myönnettävän

