
 

 

KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN PALVELUSETELIT 

Palvelusetelin arvon määrittely 1.6.2018 alkaen 

 

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli 

Palvelusetelillä myönnetään palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen tuntimäärä viikossa. 

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen, joten palvelusetelin arvo määräytyy 

asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan. Palvelusetelin arvon suuruudelle määritellään 

vähimmäis- ja enimmäisarvo kunnan määrittämien perusteiden mukaisesti. Mitä suuremmat ovat 

tulot, sitä suurempi on myös asiakkaan omavastuu.  

 

Palvelusetelin arvo on  

 vähintään 7 €/tunti ja  

 enintään 27 €/tunti, jos asiakkaalle myönnetään säännöllistä kotihoitoa kerran päivässä 

tai useammin.  

Palvelusetelin arvo on enimmäismäärä, jos kotitalouden tulot eivät ylitä säädettyä tulorajaa. 

Setelin käyttöä ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.  

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin laskeminen 

Kotitalouden koko (hlöä) Tuloraja, €/kk Vähennysprosentti 

1 576 35 

2 1 063 22 

3 1 667 18 

4 2 062 15 

5 2 496 13 

6 2 866 11 

 

Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella 

jaettuna 60:llä. Luku 60 tarkoittaa suhdelukua, jolla lasketaan palvelun tuntihinta.   



Esimerkki: 

Yksin asuvan asiakkaan tulot ovat 900 e/kk brutto. Asiakkaalle annettavan palvelusetelin arvo on 

tällöin: 27 € - [(900 € - 576 €) x 35 %: 60] = 25,11 euroa/tunti. 

Jos asiakas hankkii palvelun tuottajalta, jolla palvelun hinta on 28 e/tunti, niin asiakkaan 

omavastuuosuus on 28 € – 25,11 € = 2,89 euroa/tunti, jonka asiakas maksaa omavastuuosuutena 

palvelutuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa kunnalta palvelusetelin arvon 26,11 euroa/ tunti. 

Asiakkaan omavastuuosuus riippuu siis myös siitä, miltä palveluntuottajalta hän hankkii palvelunsa 

ja mikä on palveluntuottajan hinta.  

 

Tilapäisen kotihoidon ja tukipalveluiden palvelusetelit 

Tilapäiseen kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin myönnettävissä palveluseteleissä käytetään 

myöntämisperusteina seuraavia tulo- ja talletusrajoja: 

bruttotulorajat  

1000 € /yksinasuva 

1700 € /kahden hengen talous 

talletusrajat  

3000 € /yksinasuva 

5000 € /kahden hengen talous 

 

Tilapäiseen kotihoitoon ja tukipalveluihin myönnettävät palvelusetelit ovat aina tasasuuruisia,  

20 €/tunti, eikä asiakkaan tai kotitalouden tulot vaikuta palvelusetelin arvoon.  

 

Asiakas maksaa tällöin palvelusetelin arvon ylittävän osuuden palvelun hinnasta ja palvelun 

tuottaja laskuttaa kunnalta palvelusetelin arvon.  

 

 

 


