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STLTK § 164
Lain sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 §:n mukaisesti kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät
hoitamalla toiminnan itse, sopimuksen yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien
kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä tai hankkimalla
palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka
yksityiseltä palvelun tuottajalta tai antamalla palvelun käyttäjälle palvelusetelin,
jolla kunta sitoutuu maksamaan kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelun tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.
Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää
palveluseteliä.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan 1.8.2009. Lakiuudistuksen tavoitteena parantaa palvelujen saatavuutta ja tehokkuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä lisätä palvelun käyttäjien valinnan vapautta. Asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluiden saannissa varmistetaan sillä, että palvelusetelin arvo on riittävän suuri. Laki edellyttää, että asiakkaan vastattavaksi jäävä omavastuusuus on kohtuullinen. Maksuttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvo tulee määrätä niin,
että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Palvelusetelin arvo voi
olla myös tulosidonnainen, jolloin palvelusetelin arvosta on annettava päätös
asiakkaalle. Kunta päättää palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakas ja palvelun tuottaja sopivat palvelun järjestämisestä ja hinnasta.
Palvelusetelilain mukaan kunta hyväksyy ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat,
joiden ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Kunta voi
hyväksyä palvelun tuottajan kilpailuttamalla tai ilman kilpailutusta.
Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset on määritelty palvelusetelilain 5
§:ssä. Kunnan täytyy pitää luetteloa hyväksymistään palvelun tuottajista.
Kemissä palveluseteli on ollut käytössä kotipalvelussa vuodesta 2004 lähtien.
Palveluseteliä on käytetty omaishoidon sijaishoitoon, henkilökohtaisen avun järjestämiseen, kotihoidon hoivapalvelun ja päiväkeskuspalvelun järjestämiseen.
Vuonna 2009 palveluita on myönnetty palvelusetelillä 20 asiakkaalle.
Palveluseteliyrittäjät kilpailutettiin ajalle 1.8.2008 - 31.12.2009. Omaishoidon sijaishoitoa ja kotipalvelua on tuottanut kolme yrittäjää, henkilökohtaisen avun palveluja kaksi yrittäjää ja päiväkeskuspalveluita yksi yrittäjä. Koska hoivapalveluyrittäjien määrä on lisääntynyt, kilpailutuksesta on toistaiseksi päätetty luopua
asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien säilyttämiseksi. Tällä hetkellä kotiin järjestettäviä hoivapalveluita tuottaa kuusi yritystä. Hoivayrittäjiltä on pyydetty hintatiedot 1.1.2010 alkaen. Kaikki yrittäjät eivät ole vielä ilmoittaneet uusia palveluhintoja.
Vanhus- ja vammaispalvelut esittää, että palveluseteli otetaan 1.1.2010 käyttöön
omaishoidon sijaishoidon järjestämisessä, henkilökohtaisen avustajan ja henkilö-

kohtaisen avun äkillisiin ja lyhytaikaisiin järjestelyihin, asiointiin myönnettävään
henkilökohtaiseen apuun, tilapäiseen kotiutusapuun, kotipalveluun alle 20 tunnin
tuntimääriin. tilapäiseen lääkkeenjakoon sekä päiväkeskuspalvelun järjestämiseen.
Palvelusetelin arvot:
Omaishoidon sijaishoito 22 €/ tunti
Henkilökohtainen avustaja ja henkilökohtainen apu arkisin klo 7-18 enintään
24 €/tunti, muina aikoina 30 €/tunti
Tilapäinen kotiutusapu 24 €/ tunti
Kotipalvelu
24 €/ tunti
Lääkkeenjako
12 €/ tunti
Päiväkeskuspalvelut
10 €/ tunti
Ehdotus vs. VANVJ Jokelainen:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä palvelusetelin käytön esitysosan
mukaisiin palveluihin.
Päätös STLTK 11.12.2009:
Hyväksyi päätösehdotuksen.

