Palveluseteli tehostetussa
palveluasumisessa
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Palveluasuminen ja palveluseteli
Kemin kaupungilla on ympärivuorokautista palveluasumista omana toimintana ja
ostopalveluna sekä palvelusetelillä tuotettuna.
Asiakas hakee ympärivuorokautista palveluasumista ja päätöksen tekee Luotsi – työryhmä myös siitä, mistä kaupungin yksiköstä asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan paikan
tai onko palveluseteli tässä vaihtoehtona. Kaupunki täyttää ensisijaisesti omat ja
ostopalvelupaikat ja käyttää palveluseteliä vaihtoehtona ja lisänä, kuitenkin talousarvion
puitteissa. Palveluasumiseen on hyväksytty kriteerit sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Mikäli asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin:
- Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoidon ja hoivan
kustannuksia asiakkaan palvelusetelin suuruisen summan.
- Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan tulot.
- Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse.
Palvelusetelin arvo on
1.3.2018

93,00 euroa /asumisvuorokausi

1.1.2019

103,00 euroa /asumisvuorokausi

Palvelusetelimallissa asiakas maksaa itse :
- vuokran
- ateriakulut
- vuorokausihinta/hoivamaksu
josta vähennetään asiakkaan palvelusetelin arvo = asiakkaan maksuosuus €/vrk
- lääkkeet
- muut kulut

Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen.
Mikäli asiakkaalle myönnetään oikeus ympärivuorokautisen hoivan palveluseteliin, niin
asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin
vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotolle on se, että asiakas jää kaupungin järjestämien
palvelujen piiriin.
Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palveluseteliin, vaan kaupunki voi järjestää itse
palvelut omana toimintana. Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin
palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyt palveluntuottajat on listattu tässä esitteessä.
Päättäessään palvelun myöntämisestä kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka
vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon.
Asiakkaan otettua palvelusetelipaikan vastaan asiakas tai hänen omaisensa vastaa
yksityisten palveluntuottajien palvelujen piiriin hakeutumisesta. Palveluseteliasiakas
valitsee itselleen palveluntuottajan kunnan hyväksymien yksityisten palveluntuottajien
joukosta. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun yksityiskohdista kirjallisesti.
Kaupungin edustaja on mukana asiakkaan ensimmäisessä hoitokokouksessa palvelukodissa.
Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi
käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.
Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.
Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana.
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Kemin kaupungin hyväksymät ympärivuorokautisen hoivan
3
yksityiset palveluntuottajat palvelusetelipalveluissa. Hintatiedoissa voi olla muutoksia.
Kemissä:
Attendo Kuunari, Attendo Mi-Hoiva Oy,
- 18 asukaspaikkaa
Mikonkatu 1
94720 Kemi
Puh. 044 7800 550 Teija Tervo

(palveluseteli)

Kuunarin hinnasto:

Hoiva 103,50/vrk
Ateria 14 €/vrk
Vuokra 20m2: 544€/kk, 25m2: 600€/kk ja 27,5m2: 628€/kk
Hoivakoti Tervarinne Esperi Care Oy (palveluseteli ja sopimuspaikat)
Jungonkatu 17,
94600 Kemi, puh. 046 9222 441 Minna Horttanainen
Vuokra: 544,76 e/kk
Ateriamaksut: 14,82 e/vrk,
Tukipalvelut: 3,35e/vrk (x30=100,50)
Vuorokausihinta palvelutaso 1: 100,48 e/vrk
Vuorokausihinta palvelutaso 2: 110,52 e/vrk
Attendo Metsäkummun hoivakoti, (sopimuspaikkoja ja palveluseteli)
- 30 paikkaa
Louhitie 2, 94700 Kemi
puh. 044 4944 690 Sirpa Rissanen
Vuokra 525 e/kk,
Sähkö 30 e/kk/asukas,
Ateriamaksu 14,28 e/vrk
1.1.2019 alkaen Hoivamaksu on 107,95 e/vrk
Mainiokoti Vihtori
Rovankatu 1,
94700 Kemi
puh. 040 505 2160Sari Holappa
Hoiva 103,90e/vrk
Ateria 14,90e/vrk (x30=447,-)
Vuokra 544,42e/kk
Keminmaalla: (30 paikkainen)
Attendo Uittomies, Attendo Mi-hoiva, 30 paikkaa
Järvitie 7, 94400 Keminmaa
puh. 044 2569 191 Johanna Holma
johanna.holma@attendo.fi
Vuokra: 544,42 e/ kk,
Ateriamaksu: 14,00 e/vrk
Hoivamaksu: 109,00 e/vrk
Intervalli 125,00 e/vrk

Ylitorniolla:
Hoivakoti Katajahovi, Attendo Oy
Asematie 1 a
95600 Ylitornio
puh. 044 4943 580 hoivakodin johtaja Marja Kehus
marja.kehus@attendo.fi
Hoiva-ja palvelumaksu 105,90e/vrk
Ateriapäivä 14,00 e/vrk
Vuokra 560e/kk/asukas.
Kulttuuri & Taide - Teemakoti
Kotikylä Lantonvainio, Coronaria Hoiva Oy
Sahaherrantie 1,
95600 Ylitornio, puh. 040 1965 677 palveluesimies/sh Markku Honkuri
sairaanhoitajat puh. 050 4644 543
lantonvainionpalvelukoti@coronaria.fi
Vuorokausihinta: 99,00 e/vrk
Ateriavuorokausi 14,20 e/vrk
Vuokra 360,00 e/kk ja saattajapalvelu 13,00 e/tunti.
Kaupungin omat ympärivuorokautisen hoivan yksiköt löytyvät Palveluasumisen esitteestä
ja http://www.kemi.fi/palvelut/sosiaalipalvelut-2/esitteet-ja-hakemukset/
Sivulla 5 on laskuesimerkkejä.
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Hoitomaksun laskeminen / laskukaava = palvelusetelin arvon laskeminen:
.

Bruttotulo_________ – tuloraja 576 = _______ / 100:lla =_________ x 35
= ___________ / 30 (vrk) = ___________summa, joka vähennetään kaupungin palvelusetelistä
( esim. 1.1.19 103e / hoitovuorokausi – _______ = palvelusetelin arvo € / vrk ).
Asiakasmaksuna jää:
palveluntuottajan hoitopäivähinta __________
– _________ josta vähennetään asiakkaan palvelusetelin arvo
= __________ € / hoitopäivä.

ESIMERKKILASKELMAT
1. Asiakkaan palvelusetelin arvon laskeminen palvelusetelillä myönnetyssä palveluasumisessa
1.1.19 alk.
Asiakkaan bruttotulo

1900 e/kk

josta vähennetään tuloraja

576
jää

1324,00 e/kk

Erotus jaetaan 100:lla

/ 100 = 13,24

ja kerrotaan 35:llä

Tämä jaetaan 30vrk:lla
Kaupungin palveluseteli –
asiakkaan hoitomaksu e/vrk
Jää erotus:

463,40

1 henkilö
yhden henkilön tuloraja

Maksimi hoitomaksu jonka kaupunki voi periä
säännöllisen kotihoidon tai kaupungin oman
palveluasumisen asiakkailta hoitomaksuna e/kk

15,446
e / vrk
103,00e/vrk
- 15,447e/vrk
87,55 €/vrk

Palvelusetelin arvoa vähentää asiakkaan tulot, tähän
laskettu vähentävä osuus e/vrk
= Asiakkaan palvelusetelin arvo € / hoitopäivä

2. Asiakkaan hoitomaksun laskeminen palvelusetelillä tuotetussa palveluasumisessa
asiakkaan br-tulot 1900 e/ kk (= tulot ennen veroja)
2019
Palveluntuottajan hinta
esim.
€ / vrk

103,50

Hoitomaksu, hoivamaksu, vrk-maksu €/vrk (esimerkkiin on
laskettu keskiarvo hinnoista)

Asiakkaan palvelusetelin
arvo 1900e br tuloilla on

87,55 €/ asumisvrk

Tämän kaupunki maksaa palveluntuottajalle hoito- /
asumisvuorokaudesta

Erotus

15,95 €/ asumisvrk

Tämän asiakas maksaa palveluntuottajalle / vrk

Asiakkaan maksuosuus

X 30 vrk =
478,50 €/kk

Kuukausimaksu asiakkaalle
hoivasta (noin hinta)

Asiakkaan hoitomaksu olisi kaupungin tehostetussa hoivassa esimerkin tuloilla laskettuna 363,40e/kk ja
palvelusetelimallissa 478,50e/kk.
Hoitomaksun lisäksi niin kaupungin kuin yksityisen tehostetussa palveluasumisessa peritään vuokra (+ vesi/sähkö,
osassa nämä sisältyy vuokraan), ateriamaksut sekä osa perii myös tukipalvelumaksun.
Tämän lisäksi myös kaupunki perii yksiköissään ja ostopalvelupaikoissaan vuokran, sähkö- ja vesimaksun,
tukipalvelumaksun 73,50e/kk.

