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HL 26.09.2017 § 27
Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka
täyttävät kunnan tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteerit. Kunta tekee
asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman. Jos
palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö
edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin
palvelusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta, jolloin
hänelle tulee järjestää palvelu toisella tavalla. Kunta viime kädessä päättää, millä
tavoin asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa, toisin sanoen asiakkaalla ei ole
subjektiivista oikeutta juuri palvelusetelillä tuotettuun palveluun.

Palvelusetelillä kunta myöntää asukkaalleen sitoumuksen maksaa tietyn kunnan
päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. Kunta antaa
asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin
arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin
arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen ns.
omavastuuosuuden. Palveluseteli on viranomaispäätös. Asiakkaan poistuminen
kunnan omasta palvelujonosta tapahtuu samassa yhteydessä, kun asiakas siirtyy
palveluntuottajan asiakkaaksi.

Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Tehostetun
palveluasumisen arvo on tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan päätös
asiakkaalle. Hyvinvointilautakunta päättää vuosittain palvelusetelin arvosta ja sen
muutoksista. Palvelusetelin suuruus määräytyy asiakkaan toimintakyvyn
perusteella. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-
/RAVA-arviointijärjestelmää.

Tehostetussa palveluasumisen palvelusetelillä asiakkaalle voidaan hankkia
kahden eri hoitoisuusluokituksen mukaista asumispalvelua. Hoitoisuusluokkia
ovat tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen
hoitoisuusluokka. Vaativa tehostettu palveluasuminen on aina tilapäisluonteinen,
jota käytetään esim. vakavan sairauden tai saattohoidon yhteydessä.
Hoitoisuusluokkien mukaiselle palvelulle on määritelty palvelusetelin hintakatto.
Palveluntuottajan kunnalta asumispalvelusta perittävä kustannus voi olla
enintään palvelusetelin hintakaton mukainen.

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa Kemijärven kaupunki on asettanut
palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi ns. hintakaton, joka on asiakkaan
palvelusetelin arvon ja asiakkaan kunnan omassa palveluasumisessa maksaman



palvelumaksun yhteenlaskettu summa.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hintakatto vuonna 2017-2018
on 105 € / hoitopäivä ja vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatto
vuonna 2017-2018 on 115 € / hoitopäivä.

Asiakkaalle myönnettävän lopullisen palvelusetelin suuruus lasketaan
vähentämällä tulojen perusteella laskettu omavastuu palvelusetelin arvosta.

Asiakkaan omavastuu tulosidonnaiseen palveluseteliin lasketaan näin:

Tuloina huomioidaan asiakkaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot pois lukien asumistuki ja rintamalisä sekä tapaturmavakuutuksen
perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut (sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 29§).

Bruttotuloina huomioidaan:

* eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana
maksettavaksi määrätty syytinki
* pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot vähennettyinä yhtiövastikkeella ja
vastaavat (mikäli nettotulo ylittää 10 € / kk tai enemmän)
* ylimääräinen rintamalisä
* muu jatkuva henkilökohtainen tulo
* metsän laskennallinen tuotto (asetus 28§)
* Kelan maksamat hoitotuet (edellytetään haettavaksi)

Bruttotuloista vähennetään yksinasuvalta 573 € ja puolisoilta yhteenlasketuista
bruttotuloista 1057 € (kotiin annettavien palveluiden asiakasmaksuasetuksen
mukaiset tulorajat).

Jäljelle jäävästä tulosta lasketaan asumisen tulosidonnaisen
asiakasmaksuprosentti, mikä on aina 35 % huomioon otettavista tuloista.
Enimmillään tulosidonnainen asiakasmaksu on 1200 €/kk:ssa.

Esimerkkilaskelma: Palvelusetelin maksimiarvoksi on hyväksytty 105,00 €/
hoitopäivä ja asiakkaan bruttotulot ovat 1 650,00 €/kk.

Asiakkaan omavastuun laskeminen:
Bruttotuloista 1 650,00 € vähennetään kotihoidon asiakasmaksuasetuksen
mukainen perusosa 573,00 = 1 077,00 €, josta omavastuu on 35 % kuukaudessa
eli 376,95 €/kk, josta saadaan hoitopäiväkohtainen omavastuu 12,39
€/hoitopäivä (376,95 € x 12 kk / 365 hoitopäivää).
Asiakkaalle myönnetään 92,61 €/hoitopäivä arvoinen palveluseteli (maksimiarvo
105 € - omavastuu 12,39 €)

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukaudessa 31 hoitopäivää x 92,61 €
yhteensä 2870,82 €.



Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta omavastuun 31 hoitopäivää x 12,39 €
yhteensä 384,18 € sekä vuokran, ateriat, tukipalvelumaksun ja mahdolliset
asiakkaan valitsemat lisäpalvelut.

Myönnetyn palvelusetelin arvoa voidaan korottaa ja asiakkaan omavastuuosuutta
pienentää, mikäli asiakkaalle kuukausittain jäljelle jäävä käyttövara ei ole riittävä.

 (Ylihammaslääkäri Alaräisänen, 040 7204508)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä
tehostetun palveluasumisen tulosidonnaisen palvelusetelin hintakatoksi 105 € /
hoitopäivä ja vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatoksi 115 € /hoitopäivä
sekä perusteet palvelusetelin omavastuun määräytymiseksi vuosina 2017-2018.

Muutettu päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta päättää
hyväksyä tehostetun palveluasumisen tulosidonnaisen palvelusetelin hintakatoksi
105 € / hoitopäivä ja vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatoksi 115 €
/hoitopäivä sekä perusteet palvelusetelin omavastuun määräytymiseksi vuosina
2017-2018.

Palveluntuottajan perimä hinta hoitopalvelusta ei saa ylittää palvelusetelin
maksimiarvoa ja erillistä tukipalvelumaksua ei voida periä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Hyvinvointipalvelut


