Tiedote

Tehostettu palveluasuminen
Kunta voi järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia ikääntyvien asumispalveluja tuottamalla palvelun itse, hankkimalla sen
asiakkaille ostopalvelusopimuksen kautta tai myöntämällä asiakkaalle palvelusetelin. Kuusamon kaupungin
perusturvalautakunta on päättänyt ikäihmisten palvelusetelin käyttöönotosta ikäihmisten tehostetun palveluasumisen
järjestämisessä (§ 32/25.2.2003). Perusturvalautakunta on määrittänyt kokouksessa (§77/4.12.2019) tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvoksi 1.1.2020 101 € / vrk.
Asiakkaan tulojen mukaisen palvelusetelin arvo määräytyy seuraavan ohjeen mukaisesti:
Yksin olevan asiakkaan palvelusetelin omavastuuosuus:
Asiakkaan bruttotuloista vähennetään tuloraja 588 € (tuloraja määritellään Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) ja jäljelle jäävästä summasta lasketaan 40 %. Saatu summa jaetaan 30
(päivällä), jolloin saadaan vuorokausikohtainen omavastuu, mikä vähennetään setelin enimmäisarvosta.
Esimerkki:
laskentakaava:

asiakkaan bruttotulot ovat 1543 e
1543-588 = 955 e
955:sta 40 % = 382 e
jaetaan 30: päiväkohtainen setelin omavastuu 12,73 e
Asiakkaan palvelusetelinarvo saadaan, kun setelin enimmäisarvosta vähennetään laskettu omavastuu
esimerkkitapauksessa tehostetussa palveluasumisessa
101 e – 12,73 = 88,27 e
Avio- tai avoliitossa asuvan asiakkaan palvelusetelin omavastuuosuus:
Mikäli tehostettuun palveluasumiseen muuttaa pariskunnasta suurempi tuloinen puoliso, huomioidaan
molempien puolisoiden bruttotulot, tuloraja 1088 (tuloraja määritellään Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) ja jäljelle jäävästä summasta lasketaan 40 %. Saatu summa jaetaan 30
(päivällä) ja summa jaetaan vielä kahdella, jolloin saadaan vuorokausikohtainen omavastuu, mikä
vähennetään setelin enimmäisarvosta.
Esimerkki:
pariskunnan yhteistulot 3000 e, mies 1800 e ja vaimo 1200 e, mies muuttaa tehostettuun
laskentakaava:
3000 – 1088 = 1912 e
40 %/1912 = 764,80
jaetaan 30 = 25,49, tämä jaetaan puoliksi = 12,75
Asiakkaan setelin arvo esimerkkitapauksessa 101 – 12.75 = 88,25
Jos molemmat puolisot ovat asumispalveluissa, lasketaan heidät omina huomioimatta puolison tuloja
Bruttotuloina huomioidaan:
* eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki
* pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot vähennettyinä yhtiövastikkeella ja vastaavat (kun nettotulo ylittää 10€/kk
tai enemmän)
* ylimääräinen rintamalisä
* metsän laskennallinen tuotto (asetus 28§)
* Kelan maksamat hoitotuet (edellytetään haettavaksi)
* Asumistukea ei huomioida maksua määrättäessä.
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Palveluseteli kattaa asiakkaan saaman ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Tämän lisäksi asiakas maksaa
palveluntuottajalle vuokran ja aterian sekä lääkkeiden ja henkilökohtaisten tarvikkeiden kustannukset.
Palvelusetelin omavastuuosuutta määrättäessä ei oteta huomioon asiakkaan vähimmäiskäyttövaraa.
Tehostetun palveluasumisen tuottajat löytyvät www.parastapalvelua.fi jossa voi vertailla palveluntuottajia.
Asiakkaalle -välilehden kautta: Vertaile palveluntuottajia. Valitse palvelunjärjestä kohtaan Kuusamo ja Valitse palvelu:
Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli. Valitse kaikki palvelusisällöt. Järjestelmä hakee kaikki tämän palvelun tuottajat.
Siirry vertailuun kautta näet eri palvelujen hinnat.
Tulotietolomake liitteineen (Verotuspäätös, myös erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta ja kopio / tosite
talletusten koroista) toimitetaan perusturvan toimistoon os. PL 24, 93601 Kuusamo.

Lisätietoa:

Ikäihmisen neuvonta- ja palveluohjaus
ma-pe klo 9.00 – 12.00
puh. 040 860 8700
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