Kuusamon kaupunki

Ikäihmisten kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, omaishoidon lakisääteisen vapaan ja rintamaveteraanien avokuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien sääntökirjat
Dnro

KMO/595/05.00.01.00/2020

Tiivistelmä

Palvelusetelin sääntökirjoissa hyväksytään toimintaperiaatteet
kunnassa, esimerkiksi mihin palveluihin palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä laajuudessa palveluseteli otetaan käyttöön. Lisäksi sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Päätösehdotus

Hyväksytään liitteinä olevat sääntökirjojen yleinen osio, sekä
Ikäihmisten kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, omaishoidon lakisääteisen vapaan ja rintamaveteraanien avokuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palvelujen
palvelusetelien sääntökirjat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelyteksti
Palvelusetelillä
tarkoitetaan
kunnan
sosiaalija
terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata
palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan
ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa
järjestää
kunnan
vastuulle
kuuluvia
sosiaalija
terveyspalveluja.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan
1.8.2009. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella
ei ole muutettu kuntien velvoitteita järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palveluiden
järjestämistavoista. Palveluseteli on asiakkaalle valinnainen
tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Kuusamon kaupungin perusturvan palveluissa palveluseteli on
käytössä ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa,
kotihoidossa, omaishoidossa, henkilökohtaisessa avussa,
rintamaveteraanien
avokuntoutus
ja
kotihoidossa
ja
erikoissairaanhoidossa. Kunta osoittaa talousarviossa ja
-suunnitelmassa voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin
palveluihin.

Kuusamon kaupunki

Kunta
hyväksyy
palvelusetelin
sääntökirjoissa
toimintaperiaatteet
kunnassa
kuten
mihin
palveluihin
palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä
laajuudessa
palveluseteli
otetaan
käyttöön.
Lisäksi
sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa
palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit
palveluntuottajille. Sääntökirja sisältää mm. palvelusetelillä
hankittavan
palvelun
kuvauksen,
palveluntuottajan
hyväksymiskriteerit, palvelun laatuvaatimukset, sähköiseen
palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP) liittyvät
toimintatavat ja ohjeistukset sekä asiakkaan, kunnan ja
palveluntuottajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä asioita.
Palvelusetelilainsäädännön mukaan kunta on aina viime
kädessä velvollinen huolehtimaan asiakkaista, joille se on
myöntänyt
palvelusetelin,
vaikka
sopimus
palvelun
hankkimisesta onkin asiakkaan ja palveluntuottajan välinen.
Tähän
asiakkaan
ja
palveluntuottajan
väliseen
sopimussuhteeseen kunta pystyy kuitenkin vaikuttamaan
sääntökirjaan
asettamillaan
säännöillä.
Niiden
avulla
varmistetaan, että asiakkaan ja palveluntuottajan välinen suhde
on tasavertainen ja toimiva sekä palvelun laatu sovitun
mukainen.
Nyt tehdyssä sääntökirjojen päivityksessä on huomioitu
vanhuspalvelulain
1.10.2020
voimaantulleen
osittaisuudistuksen muutokset. Lisäksi sääntökirjojen yleinen
osio on poistettu palvelukohtaisista sääntökirjoista erilliseksi
dokumentiksi,
joka
pätee
kaikkiin
palvelukohtaisiin
sääntökirjoihin.
Sääntökirjat ovat olleet kommenttikierroksella palveluntuottajilla.
Sääntökirjojen päivityksessä on huomioitu vanhuspalvelulain
osittaisuudistuksessa tehdyt lakimuutokset.
Tätä edelliset päivitykset ikäihmisten palvelujen sääntökirjoihin
on tehty:
- Kotihoidon sääntökirja 9.12.2015 §107
- Omaishoidon lakisääteisen vapaan sääntökirja 9.12.2015
§107
- Asumisen sääntökirja 14.11.2018 §75
- Rintamaveteraanien avokuntoutus ja kotona asumista
tukevien palvelujen sääntökirja 12.12.2018 §91
Sääntökirjojen päivityksessä tehdyt muutokset esitellään tarkemmin perusturvalautakunnan kokouksessa 16.12.2020. Tehdyt muutokset näkyvät pykälätekstin liitteinä olevissa sääntökirjoissa punaisella/sinisellä.
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