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Vammaisten henkilöiden tehostetun palveluasumisen tulosidonnaisen palvelusetelin 
hintakatto ja palvelusetelin omavastuun määräytyminen vuonna 2019 
 

 

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.  

 

Palveluseteli on viranomaispäätös. Asiakkaan poistuminen kunnan palvelujonosta tapahtuu samassa yhteydessä, 

kun asiakas siirtyy palveluntuottajan asiakkaaksi. 

 

Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista vuosittain. Tehostetun palveluasumisen arvo on 

tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan päätös asiakkaalle. Palvelusetelin suuruus määräytyy asiakkaan 

toimintakyvyn perusteella. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään Kemijärven kaupungin vammaisten palveluissa 

käytössä olevia mittareita ja muita arviointimenetelmiä. Palvelun tarpeesta tehdään aina yksilöllinen arviointi. 

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan osana palvelusuunnitelmaprosessia. 

 

Hoitoisuusluokitus: 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä asiakkaalle voidaan hankkia kolmen eri hoitoisuusluokituksen 

mukaista asumispalvelua. Hoitoisuusluokkia ovat 1) tehostetun palveluasuminen, 2) vaativa tehostettu 

palveluasuminen ja 3) tehostettu palveluasuminen omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana.  

 

Tehostetun palveluasumisen hoitoisuusluokka: 

1) Asiakas on vaikea-asteisesti vammainen ja hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, 

valvontaa ja ohjausta. 

2) Asiakkaalla voi olla vaikea-asteisia lisävammoja ja -sairauksia, liikuntavammoja, satunnaista haastavaa 

käyttäytymistä, autistisia piirteitä, psyykkisiä häiriöitä ja kommunikoinnin vaikeuksia. 

3) Asiakas pystyy asumisyksikön henkilöstön avulla osallistumaan ja käyttämään joitain normaalipalveluja. 

4) Asiakas tarvitsee avustamista ja tukea useissa arkielämän toiminnoissa, mutta avustaminen saattaa 

edellyttää kahta avustajaa ja apuvälineiden kuten nostolaitteiden käyttöä tai valvontaa esimerkiksi 

vammasta tai sairaudesta aiheutuvan muistamattomuuden vuoksi. 

5) Pääsääntöisesti aktiivisen avun tarve on 3 - 4 tuntia vuorokaudessa. 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli voidaan myöntää myös tilapäisen palveluasumisen tarpeeseen, 

esimerkiksi asiakkaan omaisen / läheisen hoitovastuun keventämiseksi, asiakkaan toimintakykyä ylläpitävänä, 

edistävänä ja kuntouttavana toimintana ja sosiaalisen kriisin kohdatessa (esim. omaishoitajan sairastuminen). 
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Vaativan tehostetun palveluasumisen hoitoisuusluokka:  

Palvelu on tilapäisluonteinen ja sitä käytetään esimerkiksi vakavan sairauden tai saattohoidon yhteydessä. 

Asiakkaalle tarjottava palvelu on kuten tehostetussa palveluasumisessa, paitsi aktiivisen avun tarve on 

pääsääntöisesti yli neljä (4) tuntia vuorokaudessa. 

 

Tehostetun palveluasumisen hoitoisuusluokka omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana:  

Asiakkaalle tarjottava palvelu on kuten tehostetun palveluasumisen hoitoisuusluokassa. Tehostettu 

palveluasuminen omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana sisältää asiakkaan täyden ylläpidon (asunnon ja 

aterioiden kustannukset). Palveluseteli voidaan myöntää omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien 

toteuttamiseksi. Asiakkaalta peritään maksua ylläpidosta asiakasmaksulain 6b:n mukaisesti. Maksun 

enimmäismäärä hoitajan vapaapäivää kohden on määrätty laissa. Enimmäismaksu koskee kaikkia niitä palveluja, 

jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa lakisääteisen vapaan aikana. Summa on riippumaton 

siitä, kuinka paljon omaishoitajan hoitoa korvaavia palveluja vapaapäivään sisällytetään. 

 

Hoitoisuusluokkien mukaiselle palvelulle on määritelty palvelusetelin hintakatto. Palvelutuottajan perimä hinta 

palvelusta voi olla enintään palvelusetelin arvon mukainen. 

 

Vammaisten henkilöiden 1) tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hintakatto vuonna 2019 on 125 € / 

hoitopäivä, 2) vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatto vuonna 2019 on 160 € / hoitopäivä ja 3) 

tehostetun palveluasuminen omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hintakatto vuonna 2019 on 160 € 

/ hoitopäivä.   

 

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin suuruus lasketaan vähentämällä tulojen perusteella laskettu omavastuu 

palvelusetelin arvosta. Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

(734/1992) ja asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) mukaisesti. Kunta perii palvelun 

käyttäjältä saman maksun (omavastuuosuuden) kuin kunnan itse järjestämissä vastaavissa palveluissa. 

Vammaispalvelulain ja erityishuoltolain nojalla myönnetyissä palveluseteleissä asiakkaalla ei ole omavastuuta. 

Asiakkaalta peritään omavastuun tulosidonnainen osa, mikäli palveluseteli on myönnetty muun lain kuin 

vammaispalvelulain tai kehitysvammalain nojalla. Tällöin omavastuun tulonsidonnainen osa määräytyy vanhusten 

tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä määrätyn omavastuun laskentakaavan mukaisesti. Myönnetyn 

palvelusetelin arvoa voidaan korottaa ja asiakkaan omavastuuosuutta pienentää, mikäli asiakkaalle kuukausittain 

jäljelle jäävä käyttövara ei ole riittävä. Kaupunki perii tililleen vammaispalvelulain 14 §:n ja 15 §:n nojalla 

vakuutusyhtiön asiakkaalle maksaman korvauksen palveluasumisen järjestämisestä. 
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