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Kotihoidon 
palveluseteli 
  

 Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa, kotiin 
annettavien palvelujen kokonaisuutta.  
 
Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla voit ostaa kotihoidon palveluja kotiisi kunnan 
hyväksymiltä palveluntuottajilta.   Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella. Arviointikäynnillä kunnan työntekijä arvioi hoidon tarpeesi. Arvion perusteella 
kunta voi tarjota sinulle palveluseteliä vaihtoehtona Taivalkosken kunnan omana toimintana 
järjestettävälle kotihoidolle. 
 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin Taivalkosken kunta 
ohjaa asiakkaan Taivalkosken kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.   
 
Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti ja/tai omaistensa avustuksella itselle palveluntuottajan 
Taivalkosken kunnan hyväksymien palveluseteli palveluntuottajien joukosta. Omavastuu 
vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan.   

Tilapäinen 
kotihoidon 
palveluseteli  

  
Kotihoidon käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli hoitosuhde kestää alle kolme kuukautta 
ja/tai käyntejä on alle 1 kertaa viikossa. Tilapäisen kotihoitopalvelun minimikäyntiaika on 15 
minuuttia sekä kotisairaanhoidossa että kotihoidossa.  
 
Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee sairaanhoitoa ja jolle hakeutuminen hoitoon 
kodin ulkopuolelle on kohtuuttoman vaikeaa. Tilapäisenä kotisairaanhoito sisältää esimerkiksi 
ompeleiden poistoa, verinäytteenottoa, haavanhoitoa ja injektioiden antoa. Hoito toteutetaan, 
kunnes asiakas pääsee terveysasemalle, omaishoitajan tukemiseen, sairaanhoidollisiin 
ongelmatilanteisiin tms.  
  
 Jos asiakkaalla on tilapäistä kotihoidon tarvetta, arvioidaan tukipalvelusetelin 
käyttömahdollisuus ja hänet ohjataan ensisijaisesti yksityiselle palvelusetelintuottajalle.  
 
Tilapäisen kotihoidon arviointiin käytetään arviointimenetelmiä ja mittaristoa.  
RAI Screener Maple _5 >2, IADL_21 >13, ADL- H_6 >1, CPS_6>1, MMSE ≤ 24/30 
 
Tilapäisen kotihoidon palvelusetelissä on käytössä hintakatto, jolla tarkoitetaan palveluseteliä, 
jonka enimmäishinnan on Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta määritellyt ja 
jolla palvelu on tuotettava. Asiakkaalle ei saa koitua maksettavaksi palvelusetelipalvelusta 
omavastuuosuutta palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan palvelun välisiä erotuksia.  
 
Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo asiakkaalle 
Tilapäisistä kotipalvelun käynneistä peritään asiakkaalta kiinteä käyntimaksu 9,30 €/kerta. 
(Taivalkosken sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12,2021 § 223) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   



Säännöllinen 
tulosidonnainen 
kotihoidon 
palveluseteli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Säännöllisen 
kotihoidon 
tuloselvitys 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Säännöllisen 
kotihoidon 
palvelusetelin 
arvo 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kunnan kotihoito on tehnyt hoito- ja 
palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelunsisällön 
ja määrän. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja määräytyy kunnan määrittelemien 
asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen sekä perheen koon mukaan. 

 
Säännöllisen kotihoidon arviointiin käytetään arviointimenetelmiä ja mittaristoa. 
RAI HC Maple _5 >2, ADL- H_6 >1, IADL_21 >13, CPS_6>1, MMSE ≤ 24/30 
 
Säännölliseen kotihoitoon otetaan asiakas, joka ei sairauden tai muuten alentuneen 
toimintakyvyn takia selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten/ lähipiirin tai 
muiden palvelujärjestelmien avulla. Asiakas tarvitsee hoivaa, huolenpitoa tai sairaanhoitoa 
toistuvasti, pääasiassa päivittäin tai useita kertoja viikossa. 
 
Asiakkaan tulee pääsääntöisesti kyetä liikkumaan / siirtymään yhden avustamana apuvälineitä 
käyttäen ja kyettävä pääsääntöisesti syömään itsenäisesti. Toimintakykymittausten arvot ovat 
suuntaa antavia kokonaisarvioinnin yhteydessä käytettynä. 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan tukipalvelusetelin tuloselvityksen lakiperusteet 
Palvelusetelin arvosta annetaan päätös asiakkaalle. Kunnan tulee saada asiakkaalta tarvittavat 
tulotiedot palvelusetelin arvon määräämistä varten.  Kotihoidon maksu määräytyy 
palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan tarpeen mukaisten, palvelujenmäärä määrän, 
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. 
 
Palvelusetelin arvon sitominen käyttäjän maksukykyyn on perusteltua palveluissa, joiden 
käyttö kestää pitkään. Palvelusetelilain (569/2009) 3 §:ssä on säädetty, kuinka asiakkaan tulot 
huomioidaan tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa määrättäessä.  
 
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävistä maksuista on säädetty 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992). Sosiaalihuoltolain 20 §:n 
mukaisella kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien 
kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.  
 
Kotihoidon palvelusetelin arvo on 7 € - 27 €/h. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka 
bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Palvelutuottajan kotisoitosta ja videoyhteydestä ei 
peritä asiakasmaksua. Palvelusetelin arvo tarkistetaan vähintään, joka toinen vuosi 
indeksitarkistusten yhteydessä. 
 
Palvelusetelillä myytävän kotihoidon tuntihinta on sama riippumatta palvelun toteuttamisen 
ajankohdasta (sama hinta arkisin, viikonloppuisin, öisin) 
 
 
Kotihoidon sairaanhoitaja/ kotihoidon palveluseteli vastaava 
p. 040 575 5473 
 
Palveluseteli, yleiset asiat ja asiakirjat  
p. 040 067 5256 
  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#P10e

