Tehostetun palveluasumisen tulosidonnaisen palvelusetelin omavastuun määräytyminen
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.
Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Tehostetun palveluasumisen arvo on tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan päätös asiakkaalle. Perusturvalautakunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Palvelusetelin suuruus määräytyy asiakkaan toimintakyvyn perusteella. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään rava-arviointia. Rava-indeksit
on jaettu kolmeen luokkaan ja kullekin luokalle on määritelty asiakkaan
hoidon tarpeeseen pohjautuva palvelusetelin arvo.
Asiakkaalle myönnettävän lopullisen palvelusetelin suuruus lasketaan vähentämällä tulojen perusteella laskettu omavastuu siitä palvelusetelin arvosta, joka hänelle rava-indeksin mukaisesti kuuluu.
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 käytännössä viranomaispäätös. Asiakkaan poistuminen kunnan omasta palvelujonosta
tapahtuu samassa yhteydessä, kun asiakas siirtyy palveluntuottajan asiakkaaksi.

Tulosidonnaisen asiakasmaksun ja palvelusetelin omavastuun on määräytynyt (ptltk 12.5.2009 § 52) perusturvalautakunnan tekemän päätöksen
mukaisesti. Perusturvalautakunta muutti oman tuotannon ja ostopalvelutuotannon palveluasumisen asiakasmaksujen määräytymisperusteita
26.8.2015 (§ 59). Tällöin muutettiin tulosidonnaisen asiakasmaksujen määräytymistä, mikä vaikuttaa myös tulosidonnaisen palvelusetelin omavastuun määräytymiseen.
Asiakkaan omavastuu tulosidonnaiseen palveluseteliin lasketaan jatkossa
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 40 % huomioon otettavista tuloista. Enimmillään
tulosidonnainen asiakasmaksu on 1200 €/kk:ssa. Laskettu asiakasmaksu
jaetaan 30:llä vuorokaudella = saadaan asiakasmaksu vuorokautta kohti.
Tämä summa vähennetään siitä setelin vuoro-kausihinnasta, joka määräytyy asiakkaan hoitoisuustason mukaisesti.
Esimerkki:
Asiakas kuuluu hoitoisuuden vuoksi autettuun Rava-luokkaan, joten palvelusetelin maksimiarvo on 96,10€/vrk.
Hänellä on huomioon otettavia bruttotuloja 1450 €/kk. Tulojen mukainen
omavastuu on 350,80 €/kk (1000€-573€ * 0.4). Vuorokaudessa se on
11.69€ (350,8€/30). Setelin lopullinen suuruus (kaupunki maksaa palveluntuottajalle) on 84,41€/vrk.
Asiakas valitsee palveluntuottajan, jonka ilmoittama vuorokausihinta on
97,50€/vrk. Asiakas maksaa kaupungin myöntämän setelin ja todellisen
vuorokausihinnan erotuksen eli
97,50–84.41= 13.09€/vrk eli kuukaudessa 13,09 * 30 = 392,70€
Tämän lisäksi asiakas maksaa palveluntuottajalle vuokran ja aterian.
Palvelusetelin omavastuuosuutta määrättäessä ei oteta huomioon asiakkaan vähimmäiskäyttövaraa.
Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa
säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo
tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se
on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin
arvon korottamista koskevasta asiasta on annettava päätös asiakkaalle ja
siitä tehdään tarvittavat merkinnät sähköiseen järjestelmään.
Mahdolliset maksumuutoshakemukset tulee toimittaa kirjallisesti vanhustyön sosiaalityöntekijä Jari Posiolle.
Uusi tulosidonnaisen palvelusetelin omavastuun määräytymisperuste tulee
voimaan 1.4.2016 alkaen ja siitä lukien myös entisten palveluseteliasiakkaiden omavastuu määritellään uuden käytännön mukaisesti.
Ehdotus

(vt ta-joht) Perusturvalautakunta päättää vanhusten tehostetun palveluasumisen seteliasiakkaiden tulosidonnaisen palvelusetelin omavastuuosuuden määräytymisperusteen yllä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hoikun tulosalue

Palveluseteliasiakkaat

