
Tervetuloa kotihoidon palvelusetelin käyttäjäksi! 

Mikä on palveluseteli? 

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla voi ostaa kotihoidon palveluja kotiin kunnan 
hyväksymiltä palveluntuottajilta.  Palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle kotihoidolle. 
Palvelusetelin käyttö on aina vapaaehtoista. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä palvelusetelillä 
järjestetyistä palveluista.  

Palvelusetelin käyttöönotosta sovitaan asiakaskohtaisesti. Palvelusetelin avulla järjestetyn 
kotihoidon aloittaminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta 
laadittua hoito- ja kuntouttamissuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä. 
Palvelusetelin voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo määritellään asiakkaalle tehdyn 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Sitä voi hakea ottamalla yhteyttä Kemijärven kaupungin 
ikäihmisten palveluohjaajaan, puh. 040 481 1926 arkisin klo 9-11 ja entuudestaan palvelujen 
piirissä olevat, ottamalla yhteys oman alueen kotisairaanhoitajaan. 

Kun palveluseteli on myönnetty, asiakas valitsee palveluntuottajan palvelusetelituottajaksi 
hyväksytyistä palveluntarjoajista.  Kemijärven kaupungin ajantasainen palveluntuottajarekisteri on 
Vaana Palveluseteli- ja valinnanvapausjärjestelmässä https://vaana.fi/asiakkaat 
(https://www.palveluseteli.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku) ja Kemijärven kaupungin nettisivuilla 
-> Etusivu -> Asukkaalle -> Hyvinvointipalvelut -> Palveluseteli. 

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun konkreettisista yksityiskohdista keskenään. 
Sopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa kaupungilta saamansa palvelusetelin 
palveluntuottajalle. Sopimisen tulee perustua Kemijärven kaupungin palvelusetelisääntökirjan 
ehtoihin sekä asiakkaalle annettuun viranhaltijapäätökseen.   

Palveluseteliä voi käyttää vain niihin työsuorituksiin, joita varten palveluseteli on myönnetty. 
Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Palveluseteliä ei myönnetä 
takautuvasti. 

Kunnan laatiman hoito- ja kuntouttamissuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä 
palvelu jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla esimerkiksi 
ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä ja ruuan valmistusta. Myös ne on hyvä kirjata asiakkaan ja 
palveluntuottajan väliseen sopimukseen niin, että myös asiakkaan kustannusvastuu ilmenee 
sopimuksesta. 

Palvelusetelin arvo 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy hoito- ja kuntouttamissuunnitelmassa 
sovitun hoidon tarpeen ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. Setelin arvo lasketaan 
asiakasmaksuasetuksen tulorajojen ja maksutaulukon mukaisesti. Pariskuntien kohdalla 
huomioidaan perheen yhteiset bruttotulot. Kunnan työntekijä selvittää asiakkaan bruttotulot 
tuloselvityslomakkeella. 

Laskemisessa käytetään seuraavaa maksutaulukkoa: 

Kotitalouden  
koko 

Tuloraja 
€/kk 

Vähennys%     

1 576 35 

2 1063 22 

3 1667 18 

4 2062 15 

5 2496 13 

6 2866 4 

https://www.palveluseteli.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku


Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on tasasuuruinen. Tilapäisen palvelusetelin voimassaoloaika on 
kuukausi. Palvelu on lunastettava voimassaoloaikana, muuten palvelusetelin voimassaolo 
raukeaa. Mikäli palveluntarve jatkuu vähintään 14 vuokautta tai enemmän, palvelusetelin arvo 
lasketaan säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon periaatteiden mukaisesti. 

Asiakkaalle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän tuntihinnan 
välinen erotus, eli omavastuu.  

Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Palvelu on arvonlisäverotonta. 

Mikäli asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, 
kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää. 

Palvelusetelin käyttäjän asema 

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on 
palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen kunnalle ja 
palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän 
voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun 
valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI). 

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden 
säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan 
käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja 
kuluttajaneuvonta ovat tältä osin toimivaltaisia. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista korvausta omavastuuosuuteen. 

Mikäli asiakas tai palveluntuottaja haluaa irtisanoa palvelusetelisopimuksen, se on tehtävä 
kirjallisesti. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa. 

Muutoksen haku palvelusetelipäätökseen 

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa koskevaan päätökseen ei voi valittamalla hakea muutosta. 
Palvelusetelipäätöksen yhteydessä annetaan tieto siitä, miten ja mihin päätöksestä voi tehdä 
oikaisuvaatimuksen. 

Tuottajien hinnat 

Kemijärven kaupungin ajantasainen palveluntuottajarekisteri on Kemijärven kaupungin nettisivuilla 
ja Vaana Palveluseteli- ja valinnanvapausjärjestelmässä https://vaana.fi/ -> Etsi palveluntuottajia. 

Sivustolta löytyvät tiedot palvelusetelipalveluista ja niiden hinnoista.  Asiakkaalle tulostetaan 
tarvittaessa lista kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista, joista hän voi valita sopivan 
palveluntuottajan. Asiakas tai hänen omaisensa ja palveluntuottaja sopivat keskenään palvelun 
lopullisen hinnan. 

Saat lisätietoa palvelusetelin hakemisesta ja käytöstä näistä numeroista:  
Toimistosihteeri Leila Kujala, puh. 040 567 5704  
Toimistosihteeri Henna-Riikka Lindqvist, puh. 040 658 5411  
Palveluohjaaja Sirpa Karjalainen, puh. 040 481 1926  
Kotihoidon osastonhoitaja Riitta Kerkkä, puh. 040 820 6906 

 

 

 

 

 



Kotihoidon palvelusetelin käyttö:  

 

1. Mikäli kotihoidon palveluita tarvitseva ja kriteerit täyttävä asiakas valitsee kotihoidon palvelusetelin, 

kotihoidosta vastaava viranhaltija tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Päätöstä 

tehdessään hän tarkistaa palvelutarpeen ja laskee asiakkaalle oikeutetun palvelusetelin arvon.  

 

Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen 

mukaan. Tilapäisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluseteli on tasasuuruinen. 

 

2. Asiakas valitsee palveluntuottajan palvelusetelin tuottajaksi hyväksytyistä palveluntarjoajista. 

Kemijärven kaupunki toimittaa palvelusetelin sähköisesti palveluntuottajalle Oma Vaana 

palveluseteli- ja valinnanvapausjärjestelmän kautta.  

 

3. Asiakas, omainen / läheinen tai kotihoidon työntekijä sopii käytännön järjestelyistä yhdessä 

palveluntuottajan kanssa myönnetyn palvelun mukaisesti. Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa 

kirjallisen sopimuksen sekä palvelusuunnitelman. Asiakas maksaa palveluntuottajalle 

palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen. 

Palvelutuottajaa valitessa kannattaa huomioida matkakulujen sekä ilta-, yö- ja 

viikonloppuhinnoittelun vaikutus kokonaiskustannuksiin.  

 

4. Kun palvelu on suoritettu, asiakas allekirjoittaa palvelutuottajan työselosteen ja maksaa 

palvelusetelin arvon ylittävän osuuden sekä mahdollisesti hankitut lisäpalvelut suoraan 

palveluntuottajalle. Palveluntuottaja antaa kuitin suoritetusta maksusta.  

 

5. Mikäli kotihoidon asiakkaalla on huomauttamista palveluntuottajan palveluista tai laadusta, on 

otettava yhteyttä kotihoidon esimieheen.  

 

6. Mikäli asiakas tai palveluntuottaja haluaa irtisanoa palvelusetelisopimuksen, se on tehtävä 

kirjallisesti. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa. 

 

 


