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KOTIHOIDON TUKIPALVELUSETELI

Sosiaali - ja terveystoimi

Palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelujen saatavuutta ja
siten edistää iäkkäiden ihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotona
asumista. Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu itsenäisen asumisen tueksi. Tavoitteena on
turvata asiakkaan kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään tukemalla asiakkaan omaa
toimintakykyä tarvittavien palveluiden avulla.
Tukipalveluseteli Palvelusetelin saaminen edellyttää palveluntarpeen arvioimista. Palvelusetelin voi saada
käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelun myöntämiseen
määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelupäätökseen
vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi hänen sosiaalinen verkostonsa, omaisten ja
läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset
omarahoitteiset palvelut sekä vapaaehtoistyö.
Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti ja/tai omaistensa avustuksella itselle palveluntuottajan
Taivalkosken kunnan hyväksymien palveluseteli palveluntuottajien joukosta. Omavastuu
vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostettava palvelun ALV 0 %.
Tilapäinen tukipalveluseteli kohdistuu asiakkaisiin, joilla tukipalvelun tarve on vähäistä
säännöllisesti tai lyhytaikaisesti. Asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas.
(tukipalveluasiakas)
Tukipalvelusetelin bruttorajat ovat vuonna 2018 – 2021:
 yhden hengen talous 1210,70€/kk
 kahden hengen talous 1882,19€/kk
 suurempi kuin kahden perheen talous tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla ylimenevää
Tilapäinen
henkilö kohden
tulosidonnainen Tilapäisen palvelusetelin kriteerit:
tukipalveluseteli
 yli 65 – vuotias
 RAVA- yli 1,29
 MMSE- mittaristolla mahdollinen lievä kognitiivinen heikentyminen 27-24 / 30
Mikäli tuloraja ylittyy ja kriteerit eivät täyty, seteliä ei myönnetä.
Tilapäinen tulosidonnainen tukipalveluseteli on määrärahasidonnainen tukipalvelu.
Yhden tukipalvelusetelin arvo on 15 euroa ja sillä voi ostaa yhden tunnin tukipalveluja. Lisäksi
muutamia tukipalveluseteleitä myönnetään kertahintaisena. Omavastuu vaihtelee
palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostettua palvelua ei voi laittaa
kotitalousvähennykseen.
Säännöllinen tukipalveluseteli kohdistuu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa
Säännöllinen
tulosidonnainen tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas ja
tukipalveluseteli mahdollisuus saada muita kunnan tuottamia kotipalveluita tukipalvelusetelin rinnalle.

Tuenmäärään vaikuttaa kuinka paljon kuukaudessa annetaan säännöllistä kotipalvelu.

Tukipalvelun palvelusetelin enimmäisarvo on 27 euroa tunnilta. Enimmäisarvoisen setelin saa
talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon on oltava tuloista
riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta.
Lisätiedot

Palveluohjaaja
puh. 0400 530 257

Kehitysvammatyön palveluohjaaja
puh. 040 542 1373

Hoitotyönjohtaja
puh. 040 592 5751

Johtava sosiaalityöntekijä
puh. 040 591 7237

Tukipalvelu

Palvelunkuvaus

Määrä

Tilapäinen
tukipalveluset
eli
15€/h

Säännöllinen
tukipalveluset
eli
7- 27€/h

1 x viikko, 1-4 x
kk

Kauppa- ja
asiointipalvelu

Asiakkaan kotona
suoritettavaa
siivousta
Ruoan tekeminen
kotona, aamuiltapala
Ruokatavaroiden
toimittaminen kotiin

1-2 krt/pv

15€/h

7- 27€/h

1 x viikko, 1-4 x
kk

7€/kerta

7€/kerta

Sauna- ja
kylvetyspalvelu

Peseytymisessä
avustaminen

1 x viikko, 1-4 x
kk

15€/h

7- 27€/h

Tavanomainen
vaatehuolto
Kodin pienet
korjaukset ja
asennustyöt,
lumityöt, pihantyöt,
polttopuut

1 x viikko, 1-4 x
kk
1 x viikko, 1-4 x
kk

15€/h

7- 27€/h

15€/h

7- 27€/h

henkilökohtainen
saattaminen lääkärin
tai muun
asiantuntijan luo
Yhdessä tekemistä,
ulkoilua, pelaamista

Sopimuskohtaine
n

40€/kerta

40€/kerta

1 x viikko, 1-4 x
kk

15€/h

7- 27€/h

Seurantakäynni
t

Posti haetaan
laatikosta, lumet
lakaistaan/luodaan
oven edustalta,
turvapuhelinhälytys
käynti

Sopimuskohtaine
n

7€/kerta

7€/kerta

Lääkkeenjako

Koneellinen
lääkkeenjako
apteekissa, kotona
tapahtuva
lääkkeenjako,
lääkkeen haku
apteekista,
ruokapalvelu, saunaja kylvetyspalvelu,
vaatehuolto,
kiinteistö- ja
pihatyöt, sosiaalista
kanssakäymistä
edistäviä palveluja ja
ulkoilupalvelu.

1 x viikko, 1-4 x
kk

10€/kerta

10€/kerta

1-2 x viikko (4-8
x kuukausi)

15€/h

7- 27€/h

Siivouspalvelu

Tukipalveluseteli
vaihtoehdot

Ruokahuolto

Vaatehuolto
Kiinteistö- ja
pihatyöt

Saattajapalvelu

Sosiaalista
kanssakäymistä
edistäviä
palveluja,
ulkoilupalvelu

Kotipalvelusetel
i
Useita
tukipalveluita
samalla setelillä

Mikäli palveluntuottaja kuljettaa asiakasta on noudatettava asetusta ajoneuvojen käytöstä
tiellä 1257/1992 sekä liikennelakia 267/1981.
http://www.taivalkoski.fi/sosiaalipalvelut/palveluseteli

