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Kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelien hintakatot vuonna 2019-2020 
 
386/31.312/2019 
 
HL 27.08.2019 § 106  
 Palveluseteli on järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämä sitoumus (=viranomaispäätös palvelusetelin myöntämisestä) 
korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta 
määräämään arvoon asti. Hyvinvointilautakunta päättää palvelusetelin arvosta ja 
sen muutoksista. 
 
Kemijärvi on ottanut palvelusetelin käyttöön vanhusten tehostetussa 
palveluasumisessa vuonna 2017. Palveluseteliä on laajennettu vuonna 2019 kotiin 
annettaviin palveluihin koskien kotihoitoa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), 
tavalliseen palveluasumiseen ja lyhytaikaiseen kuntouttavaan palveluasumiseen. 
 
Kaupunki maksaa palvelusetelin arvon palveluntuottajalle laskutuksen perusteella. 
Palvelusetelivaihtoehdossa kaupunki ei peri palvelusta asiakasmaksua, vaan 
asiakas maksaa palvelutuottajalle palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen 
erotuksen eli omavastuuosuuden. 
 
Kotihoidon palvelusetelin arvo 
Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on 25€/tunti ja tilapäisen 
kotisairaanhoidon 27€/tunti. Mikäli palveluntarve jatkuu vähintään 14 vuorokautta ja 
enemmän, palvelusetelin arvo lasketaan säännöllisen kotihoidon tai 
kotisairaanhoidon periaatteiden mukaisesti. 
 
Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy 
asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 € ja korkein 27 €/tunti. 
 
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin laskentakaavio 2019 
Palvelusetelin arvo määräytyy hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa sovitun hoidon 
tarpeen ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. Pariskuntien kohdalla huomioidaan 
perheen yhteiset bruttotulot. Kunnan työntekijä selvittää asiakkaan bruttotulot 
tuloselvityslomakkeella. 
 
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakasmaksuasetuksen 
tulorajojen ja maksutaulukon mukaisesti. 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 

  
(Bruttotulot-perusosa) x 35 % : 60 = asiakkaan omavastuu. Palvelusetelin 
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hintakatto  - asiakkaan omavastuu = palvelusetelin arvo. 
 
Esimerkki: 
Asiakkaan bruttotulot 1500€/kk. 
1500€ - 576€ = 924,00€ > 924,00 € x 35 %* = 323,40 € > 323,40 €:  60 = 5,39 € 
(omavastuu) > 27 € - 5,39 € = palvelusetelin arvo 21,61 €/h 
 
Esim. Asiakkaan palvelut 24h/kk. 
24 h x 21,61 € = palvelusetelin kokonaisarvo kuukaudessa on 518,64 € 
 
Hox!*Samassa taloudessa asuvat henkilöt 22 % (väh. 1063€). Jos taloudessa 
enemmän henkilöitä, niin noudatetaan asiakasmaksutaulukkoa. 
 
Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin arvo 
Palveluasumisen palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. 
Palvelusetelin arvoa laskettaessa huomioidaan palveluntuottajan enimmäishintana 
enintään 60 €/hoitopäivä. Pariskuntien kohdalla huomioidaan perheen yhteiset 
bruttotulot. Kunnan työntekijä selvittää asiakkaan bruttotulot 
tuloselvityslomakkeella. 
 
(Bruttotulot - perusosa) x 35 % : 60 = asiakkaan omavastuu. Palvelusetelin 
hintakatto - asiakkaan omavastuu = palvelusetelin arvo. 
 
Esimerkki: 
Asiakkaan bruttotulot 1300 €/kk. 
1300 € - 576 € = 724 €  > 724 € x 35 % = 253,40 € > 253,40 € x 12 : 365 = 8,33 € / 
hoitopäivä (omavastuu). 
60 € - 8,33 € = palvelusetelin arvo 51,67 € / hoitopäivä. 
 
Hox! * Samassa taloudessa asuvat henkilöt 22 % (väh 1063€). Jos taloudessa 
enemmän henkilöitä, niin noudatetaan asiakasmaksutaulukkoa. 
 
Lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen palvelusetelin arvo 
Lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelin arvo on 118 € / hoitopäivä. 
Asiakkaalle palvelusetelin arvot ovat maksimiarvoja. Palvelusetelin maksimiarvosta 
vähennetään 43,20 € / hoitopäivä, joka vastaa sitä summaa, jonka asiakas 
maksaisi Kemijärven kaupungin ostamissa muissa lyhytaikaisen laitoshoidon 
palvelussa. Jäljelle jäävä summa 74,80 € / hoitopäivä on asiakkaalle palvelusetelin 
todellinen arvo. Asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutensa 43,20 € / 
hoitopäivä, joka vastaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotusta. 
Mikäli asiakkaan maksukatto on täyttynyt, on asiakkaan omavastuu 20 € / 
hoitopäivä ja palvelusetelin arvo 98 € / hoitopäivä. 
 
Vanhusten tehostetun ympärivuotokautisen palveluasumisen palvelusetelin 
arvo 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hintakatto on hyväksytty 
hyvinvointilautakunnassa 28.5.2019 vuosille 2019-2020 ja se on 105 € / hoitopäivä. 
Vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatto on 115 € / hoitopäivä (HL 
28.5.2019 § 73). 
 
(Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Piisilä Päivi, 040 480 6093) 
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Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä 
vuosille 2019-2020: 
 
1) Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin arvoksi 25 € / tunti ja tilapäisen 
kotisairaanhoidon 27 € / tunti. Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon 
tulosidonnaisen palvelusetelin alimmaksi arvoksi 7 € / tunti ja korkeimmaksi arvoksi 
27 € / tunti. 
 
2) Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi 60 € / hoitopäivä. 
 
3) Lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen arvoksi palvelusetelin 
enimmäisarvoksi 118 € / hoitopäivä. 
 
Palvelutuottajan perimä hinta hoitopalvelusta ei saa ylittää palvelusetelin 
maksimiarvoa. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi:  Hoiva- ja hoitotyönjohtaja 

 
 
  
 
 


