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Tavallisen palveluasumisen palveluseteli
Kunta voi järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia ikääntyvien asumispalveluja tuottamalla palvelun itse, hankkimalla sen
asiakkaille ostopalvelusopimuksen kautta tai myöntämällä asiakkaalle palvelusetelin. Kuusamon kaupungin
perusturvalautakunta on päättänyt ottaa käyttöön ikäihmisten tavallisen palveluasumisen palvelusetelin (§76/4.12.2019).
Perusturvalautakunta on samassa kokouksessaan päättänyt palvelusetelin tulosidonnaisen palvelusetelin maksimiarvon
sekä arvon määräytymisperusteet. Tavallisen palvelusetelin maksimiarvo on 1.1.2020 alkaen 56 €/vrk.
Asiakkaan tulojen mukaisen palvelusetelin arvo määräytyy seuraavan ohjeen mukaisesti:
Yksin asuvan asiakkaan palvelusetelin omavastuuosuus:
Asiakkaan bruttotuloista vähennetään tuloraja 588 € (tuloraja määritellään Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) ja jäljelle jäävästä summasta lasketaan 30 %. Saatu summa jaetaan 30
(päivällä), jolloin saadaan vuorokausikohtainen omavastuu, mikä vähennetään setelin enimmäisarvosta.
Esimerkki:
asiakkaan bruttotulot ovat 1543 e
laskentakaava: 1543 – 588 = 955 e
955 :sta 30 % = 286,50 e
tämä jaetaan 30: päiväkohtainen setelin omavastuu 9,55 e
Asiakkaan palvelusetelinarvo saadaan kun enimmäisarvosta vähennetään laskettu omavastuu
56 e – 9,55 = 46,45 e.
Mikäli tavalliseen palveluasumiseen muuttaa pariskunta, joista vain toinen osapuoli täyttää palvelusetelin kriteerit ja
hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin toisen puolison kuukausitulot, asiakkaalta peritään tulosidonnaisena setelin
omavastuuna 30 % tulorajan (1088€) ylittävästä bruttotulosta, joka määräytyy laskemalla puolisoiden kuukausitulot yhteen
ja jakamalla tämä summa kahdella.
Jos molemmat puolisot ovat asumispalveluissa, lasketaan seteli asiakkaan henkilökohtaisten tulojen mukaan.
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.
Palveluseteli kattaa asiakkaan saaman hoivan ja hoidon klo 7-21 välisellä ajalla sekä kotihoidon yöpartion toteuttaman
yöaikaisen käynnin, mikäli se on kirjattuna asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon yöpartion tekemistä
hälytyskäynneistä peritään erillinen maksu (hinta 10 e/krt).
Asiakas maksaa lisäksi vuokran, turvapalvelun ja ateriat sekä tarvitsemansa tukipalvelut (Siivous, pyykkihuolto ja asiointi- ja
ulkoiluapu). Näiden palveluiden kustannukset ovat hinnoiteltu erikseen. Tukipalveluiden kustannuksista voi hakea
kotitalousvähennystä. Asumispalvelujen asiakkaana asiakas vastaa itse lääkkeiden ja henkilökohtaisten tarvikkeiden
kustannuksista.

Kuusamon kaupunki
PL 9
93601 KUUSAMO

Perusturva
Ikäihmisten palvelut

Puhelin 040 860 8600
Telefax (08) 866 0092
kirjaamo@kuusamo.fi

Tiedote

Tavallisen palveluasumisen tuottajat löytyvät www.parastapalvelua.fi jossa voi vertailla palveluntuottajia. Asiakkaallevälilehden kautta: Vertaile palveluntuottajia. Valitse palvelunjärjestä kohtaan Kuusamo ja Valitse palvelu: Tavallinen
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) tulee toimittaa 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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