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Esipuhe     

 

Tämä selvitys laadittiin Aktiiviasiakashankkeen toimesta pääosin jo vuonna 
2011. Selvityksen tarkoituksena oli toimia taustamateriaalina valmisteltaessa 
esitystä tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotosta Kainuun 
maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Palvelusetelin 
käyttöönotto 1.6.2012 mahdollisti pilotoinnin, jolla haettiin kokemuksia Aktii-
viasiakashankkeessa kehitettävästä toimintamallista. 

Hankkeen päätavoite on uuden geneerisen hyvinvointipalvelujen tuottamisen 
ja välittämisen mallin luominen. Aktiiviasiakkuudeksi nimetyn mallin pilotointi 
on tapahtunut vanhuspalvelujen alueella rajautuen tehostettuun palveluasumi-
seen.  

Palvelusetelin suunnittelussa haasteen palvelusetelin tulosidonnaiselle hin-
noittelulle asetti se, että toteutuksen tuli mahdollistaa aktiiviasiakkuus asiak-
kaan tulotasoon katsomatta. Tämä toteuttaa Kainuun soten strategista tavoi-
tetta hyvinvointierojen kaventamisesta. Asiakaslähtöisyyden korostaminen oli 
toinen Kainuun soten arvojen mukainen lähtökohta suunnittelussa. Lisäksi 
palvelusetelimallin suunnittelun lähtökohdaksi sovittiin kustannusneutraalisuus 
eli palvelusetelimalli ei saanut tuoda kuntayhtymälle lisää kuluja.  

Taustatyönä selvitykselle hanke selvitti Suomessa käytössä olevien tulosidon-
naisten palveluseteleiden hinnoittelumalleja. Selvitys ei tältä osin ollut katta-
vaa eikä systemaattista johtuen muun muassa siitä, että julkisesti saatavilla 
oleva tieto ei kuvannut palvelusetelitoimintaa yksityiskohtaisesti eikä tietoa 
välttämättä aina saatu edes sitä erikseen pyydettäessä. Liitteenä 1 oleva tau-
lukko Suomen eri kuntien vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusete-
lien ominaisuuksista on siten suuntaa antava ja kuvaa tilannetta yleisellä ta-
solla. 

Kainuulaisen tulosidonnaisen palvelusetelin suunnittelun tueksi laadittiin osin 
Suomessa muualla käytössä olevien palvelusetelin hinnoittelumallien pohjalta 
rakennettuja ja osin itse kehitettyjä palvelusetelimalleja. Malleja luotiin kuusi 
kappaletta ja lisäksi tarkasteltiin ns. nollavaihtoehtoa, joka on kunnallisen pal-
velun asiakasmaksukäytäntö. Mallien hinnoittelun kohtuullisuutta asiakkaille 
testattiin Excel-taulukkoina toteutettuina käyttövaralaskelmina.. 

Selvitykseen tehtiin muutoksia keväällä 2012, kun vanhusten tehostetun pal-
veluasumisen palveluseteliä oltiin ottamassa käyttöön Kainuussa. Suurin muu-
tos oli käyttövaralaskelmista luopuminen ja niiden korvaaminen laskelmilla 
palvelusetelin omavastuuosuudesta. Samalla muutettiin tuloluokittelussa ja 
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laskelmissa käytetyissä vertailuarvoissa. Tällöin laadittiin myös eri palve-
lusetelimalleista ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA+). 

Eri palvelusetelimallien käyttövaralaskelmat siirrettiin taustamateriaaliksi. Niitä 
kohtaan esitetyn mielenkiinnon vuoksi ne on otettu kuriositeettina selvityksen 
liitteeksi 4. Laskelmien tuloksiin viitataan selvityksessä vain muutamassa sel-
laisessa kohdassa, jossa palvelusetelin omavastuuosuuden tarkastelun kautta 
ei päästä tarpeeksi syvälle asian ytimeen. 

Keväällä 2012 tehty suuri rakenteellinen muutos selvitykseen edellytti run-
saasti jo valmistellut tekstin ja laskelmien muokkausta. Sitä ei ollut ajallisesti 
mahdollista tehdä systemaattisesti läpi koko aineiston, joten selvitystä ei ehdit-
ty julkaisemaan ennen palvelusetelin käyttöönottoa 1.6.2012.  

Viimeistelytyö jäi kesällä ja syksyllä 2012 muiden kiireiden jalkoihin. Hanke 
keskittyi sähköisen asioinnin mahdollistavan palvelutarjottimen suunnitteluun, 
asiakaslähtöisen palveluohjauksen kehittämiseen ja muiden aktiiviasiakasmal-
lin kehittämisen kannalta keskeisiin tehtäviin. Samalla kuntayhtymä valmistau-
tui suureen organisaatiomuutokseen Kainuun maakunta –kuntayhtymän toi-
minnan lakatessa ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän eli 
Kainuun soten aloittaessa toimintansa 1.1.2013 alkaen. 

Aktiiviasiakashanke alkoi keväällä 2011 ja päättyy syksyllä 2013. Tässä vai-
heessa ei valitettavasti ole enää mahdollista työajan puitteissa ajanmukaistaa 
vuonna 2011 koottua aineistoa. Selvitys kuvaa tilannetta selvityksen tekemi-
sen aikaan lukuun ottamatta viimeisiä lukuja. 

Julkaisun viivästyminen yli vuodella avasi mahdollisuuden lisätä selvitykseen 
uusi osio, joka on laadittu kesällä 2013. Kainuun tehostetun palveluasumisen 
palvelusetelin seurantatiedot osoittavat, että käyttöön otettu malli (PS 6, kpl 
9.6) on mahdollistanut valinnanvapauden kaikkiin eri tuloluokkiin kuuluville 
asiakkaille. Seuranta osoittaa myös, että valittu palvelusetelimalli tuo kuntayh-
tymälle noin 3 % säästön hoivapalvelun järjestämisessä verrattuna ostopalve-
luihin, joten kustannusneutraalisuustavoite on saavutettu. 

Selvityksen teon yhteydessä tuli esille huomioita, jotka valmistelijoiden ja pää-
töksentekijöiden on hyvä huomioida palvelusetelimalleja jatkossa kehitettäes-
sä. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan tehostetun palvelu-
asumisen maksut yhtenäistetään ja säädetään vähimmäiskäyttövara. Toi-
vomme, että selvityksen palvelusetelimalleista ns. kohtuulliseksi arvioitujen 
kulujen hinnoittelumallit (PS 4 ja PS 5, kpl 9.4 ja 9.5) antavat aineksia mietit-
täessä, miten Suomeen voidaan luoda järjestelmä, jossa asiakkaat ovat tasa-
vertaisessa asemassa katsomatta siihen, ovatko he laitoshoidon, kunnan 
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oman tuotannon tai ostopalveluna hankkiman tehostetun palveluasumisen, tai 
palvelusetelillä järjestetyn palveluasumisen asiakkaita.  

Ratkaisu voi löytyä siitä, että muutetaan käyttövaralaskelman rooli korjaavasta 
ennaltaehkäiseväksi. Selvitys osoittaa, että käyttövaralaskelma voi toimia 
myös palvelusetelin arvon määrittämisen välineenä. 

Aktiiviasiakashankkeen ulkoisesta arvioinnista vastasi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija, FT, THM Maijaliisa Junnila. Arvi-
oinnin loppuraportissa todetaan ”hankkeessa tehdyn kansallisesti merkittävää 
perustyötä palvelusetelin tulosidonnaisen hinnoittelun määrittämiseksi”. Arvi-
ointi kannusti saattamaan selvityksen laajempaan tietoon – ensimmäisessä 
julkaisuvaiheessa luonnoksena, jota toivotaan kommentoitavan. 

Suuret kiitokset yhteistyöstä kuuluvat useille henkilöille Kainuun soten van-
huspalveluissa. Kiitämme avusta ja pitkämielisyydestä erityisesti Eija Tolosta, 
Jaana Mäkliniä ja Seija Salomaata. Kiitos kuuluu myös Liisa Mikkoselle, Teija 
Seppälälle, Tuula Huoviselle ja Pirkko Jormakalle. Laskelmien teossa olemme 
saaneet tukea Kainuun soten taloushallinnolta ja vanhuspalveluiden asiakas-
maksuista vastaavilta henkilöiltä. 

Muiden kuntien osalta esitämme kiitokset kaikille niille henkilöille, joilta saim-
me tietoja palvelusetelikäytännöistä. Yhteistyö Oulun, Tampereen, Lahden, 
Jyväskylän, Helsingin ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa oli sujuvaa. 
Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n pj. Pirkko Viljanmaalle lähetämme kii-
tokset asiantuntemuksesta niin palveluseteliin kuin asiakasnäkökulmaankin 
liittyen.  

Kiitokset myös Kainuun soten kehittämis- ja suunnitteluyksikölle ja Tekesin In-
novaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa –ohjelmalle. 

 

Kajaanissa vanhuspalvelulain voimaanastumispäivänä 1.7.2013 

 

Terhi Kukkonen  Esko Pääskylä 
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1  Johdanto 

 

1.1 Palvelusetelin lakiperusta 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 
(3.8.1992/733) § 4:n mukaan: 

”Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: 

1) hoitamalla toiminnan itse; 

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta 
julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka 

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksa-
maan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajal-
ta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. 

- -  

Hankittaessa palveluja 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetulta yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että 
hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnal-
liselta toiminnalta.” 

Palvelusetelin käyttöä ohjaa erityisesti laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-
listä (24.7.2009/569) eli palvelusetelilaki. Myös useita muita lakeja, kuten laki ja ase-
tus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) ja sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/710) tulee 
ottaa huomioon palvelusetelin käyttöönottoa suunniteltaessa. Näihin viitataan teks-
tissä asiayhteydessään. 
 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011, 22.7.2011) säätää yksityisten sosiaa-
lipalveluiden laadun valvonnasta ja asiakkaan mahdollisuudesta hankkia arvon-
lisäverottomia palveluita palveluseteliyrittäjältä siinä tapauksessa, että hankittava 
palvelu ei sisälly kunnan myöntämään palveluseteliin.  
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1.2 Tavoitteena asiakaslähtöiset, valinnan vapautta korostavat palvelut 

 
Vuonna 2009 voimaan astuneessa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-
listä (569/2009) tavoitteeksi palvelusetelin käytölle asetetaan palvelurakenteen mo-
nipuolistaminen, valinnan mahdollisuuksien ja palveluiden saatavuuden lisääminen, 
yksityisen ja julkisen sektorin osaamisen, vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen 
sekä pienyrittäjyyden tukeminen. Palvelusetelin tavoitteena on asiakkaiden valin-
nanmahdollisuuksien lisääminen. Asiakas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kun-
nan tulee ohjata asiakas muulla tavoin järjestettyjen palveluiden piiriin. Esimerkkejä 
muista tavoista ovat oma tuotanto ja ostopalvelut (Uotinen. S, 2009, s. 87). 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden toimintastrategia lähtee sa-
moista periaatteista kuin palvelusetelilaki ja joiltain osin täydentää sitä. Strategiassa 
palveluiden järjestämisen päämääränä on, että palveluketjut ja rakenteet ovat asia-
kas- ja voimavaralähtöisiä, sekä toimivat paikallisesti, seudullisesti ja maakunnalli-
sesti (Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 271, 27.10.2010, Sosiaali- ja terveystoimialan 
toimintasuunnitelma 2011-2014, s. 32-33). 
 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän vanhuspalveluiden asiakkuutta koskeva päämää-
rä on, että palvelut ovat tarpeita vastaavia ja helposti saavutettavia. Yksi asiakkuutta 
koskevan päämäärän kriittisistä menestystekijöistä on asiakkaan vapaan valinnan to-
teutuminen olemassa olevien vaihtoehtojen puitteissa. (Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta, § 271, 27.10.2010, Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma 2011-2014, 
s.32) 
 

 
1.3 Aktiiviasiakkuus - palvelusetelistä henkilökohtaiseen budjettiin 

 
Ikääntyneiden määrän kasvaessa ja työtätekevien määrän vähetessä on palveluiden 
järjestämistapoja kehitettävä palveluiden turvaamiseksi.  
 
AKI – Aktiiviasiakas on Tekes-rahoitteinen hanke, jonka päätehtävä on kehittää Kai-
nuun maakunta -kuntayhtymälle uusi toimintatapa välittää julkisia hyvinvointipalvelui-
ta. Hankkeessa korostuu asiakaslähtöisyys. 
 
Asiakkaan valinnan vapautta lisäävää toimintamallia pilotoidaan vanhusten tehoste-
tussa palveluasumisessa. Kokeilu rakentuu aluksi palvelusetelin varaan. Tavoitteena 
on testata vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelitoiminnassa portaali-
muotoisen palvelutarjottimen ja uudentyyppisen palveluohjauksen toimivuutta käy-
tännössä.  
 
Pilotoinnista saatavien tulosten ja kokemusten pohjalta toimintamallia voidaan kehit-
tää ns. henkilökohtaisen budjetin alueelle. Henkilökohtaisen budjetin kantava idea 
on, että asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle 
tarjotaan nykyistä laajempi mahdollisuus määrittää, mihin palveluihin hän henkilökoh-
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taista budjettia käyttää. Tällöin asiakkaan valittavana on laaja valikoima kuntayhty-
män ja yksityisten palveluntuottajien (yritysten ja kolmannen sektorin) palveluja. Hen-
kilökohtaisen budjetin valmistelu ajoittuu pääosin vuodelle 2012. Tämä dokumentti 
keskittyy ainoastaan palvelusetelitoiminnan kehittämiseen. 
 
 

1.4 Selvitys palvelusetelin arvon määrittämisestä 

 
Mahdollinen palvelusetelin käyttöön ottaminen Kainuun maakunta –kuntayhtymän 
vanhusten tehostelussa palveluasumisessa edellyttää palvelusetelin arvon määrit-
tämistä. Selvityksen tarkoituksena on toimia tausta-materiaalina valmisteltaessa esi-
tystä tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotosta Kainuun maakunta -
kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 
 
Johdantona palvelusetelin hinnoittelun vaihtoehdoille selvityksessä käsitellään lyhy-
esti myös palvelusetelitoiminnan yleisiä periaatteita sekä muissa kunnissa käytettä-
vien tehostetun palveluasumisen palvelusetelien hinnoittelun perusteita. 
 
Tarkasteluun on sisällytetty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA+), jossa 
tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta eri palvelusetelimallien arvon ja asiakkaalle 
tulevan omavastuuosuuden kohtuullisuutta. IVA+ tarkastelee myös eri vaihtoehtojen 
kustannusvaikutusta kuntayhtymälle sekä eri mallien vaikutusta palvelujen saatavuu-
teen eri tuloluokissa. 
 
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 
(3.8.1992/733) se mitä 1 momentin 4 kohdassa toiminnan järjestämisestä säädetään 
kunnasta, sovelletaan myös toimintaa hoitavaan kuntayhtymään. Vastaavasti teks-
tissä käytettäessä termiä kunta, tarkoitetaan sillä kuntayhtymää. 
 
Palvelusetelimallin suunnittelun lähtökohdaksi on otettu seuraavat periaatteet: 

• asiakaslähtöisyys 
• hyvinvointierojen kaventaminen  
• kustannusneutraalius  

 
Suunnittelun lähtökohtana olevista periaatteista kaksi ensiksi mainittua ovat Kainuun 
maakunta –kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavia periaatteita ja viimei-
nen reunaehto, jonka mikä tahansa toteutettavaksi aiottu palvelusetelimalli tulee täyt-
tää: käyttöönotosta ei saa tulla lisäkustannuksia verrattuna nykykäytäntöön. 
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1.5 Suositus ja valmistelulupa 

 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) mahdollistaa palve-
lusetelin käytön useimpien kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien so-
siaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden 
mukaisesti.  
 
Vanhuspalveluissa muodostettiin vuonna 2009 Kainuun eri seutujen edustajista, yrit-
täjistä ja ikäihmisten neuvottelukunnan edustajasta asumispalvelusetelityöryhmän, 
jonka tehtävänä oli selvittää palvelusetelin käyttömahdollisuudet vanhusten asumis-
palveluissa ja lyhytaikaishoidossa. Loppuraportissaan työryhmä totesi palvelusetelin 
käytön laajentamisen asumispalveluihin tarpeelliseksi. (Asumispalveluseteli työryh-
män esitys, 2009) 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 10/2010 van-
huspalveluille luvan jatkovalmisteluun palvelusetelin käytölle asumispalveluissa (So-
siaali- ja terveyslautakunta, § 272, 27.10.2010). 

 
 

1.6 Palvelusetelin käyttö Kainuun vanhuspalveluissa 

 
Kotihoidon asiakkaita oli vuonna 2010 Kainuussa yhteensä 1.972 henkilöä. Palve-
lusetelillä kotihoidon hankki 249 henkilöä vuonna 2010. Palvelusetelillä palvelut 
hankki 11,21 % kotihoidon asiakkaista. 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelusetelin käyttökohteet vanhuspalveluissa 
ovat: 

• säännöllinen kotihoito 
• kotisairaanhoito 
• tilapäinen kotihoito 
• omaishoitajan lakisääteinen vapaavuorokausi ympärivuorokautista hoivaa ja 

hoitoa tuottavassa yksikössä 
• omaishoitajan lakisääteinen vapaavuorokausi asiakkaan kotona päiväsaikaan 

pidettävänä vapaana 
• omaishoitajan lakisääteinen vapaavuorokausi päivätoiminnassa järjestettynä 
• peseytymismahdollisuuden järjestäminen asiakkaalle kodin ulkopuolella. (Pal-

veluseteli, Työohje, 2011, s. 5-7) 
 

 

2 Palvelusetelitoiminta 
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2.1 Toiminnan tavoitteet 

 
Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa 
palvelujen saatavuutta, monipuolistaa ja tehostaa palvelutuotantoa sekä edistää jul-
kisen sektorin (kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen) ja yksityisten pal-
velutuottajien yhteistyötä. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) nähdään 
palvelusetelin käytön laajentaminen mahdollisuutena lisätä asiakkaan vaihtoehtoja 
palvelujen valinnassa. Palvelusetelillä monipuolistetaan ja tehostetaan palveluja. Oh-
jelman mukaan palveluseteliä käyttäen yksityinen sektori täydentää kunnallista pal-
velutuotantoa nykyistä vahvemmin. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehit-
tämisohjelma, s. 40.) 
 
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran palvelusetelihankkeen tavoite on ollut 
palvelusetelin käytön, toimintamallien ja sovellettavuuden laajentaminen sosiaali- ja 
terveyspalveluissa kunnissa. Minna Tuominen-Thuesenin (2009, s. 4, 14) mukaan 
palvelusetelin käyttö parantaa palveluiden saatavuutta, valikoimaa ja laatua sekä ko-
rostaa palvelun asiakaskeskeisyyttä. Palvelutuotannon joustavuus ja tehokkuus li-
sääntyvät. Palveluseteli lisää myös hinnoittelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. 
Palvelusetelijärjestelmä edistää yksityisellä sektorilla liiketoimintaa ja sen kehittämis-
tä. 

 
 

2.2 Palvelusetelitoiminnan osapuolet 

 

Palveluseteli perustuu kolmen osapuolen, asiakkaan, kunnan ja palveluntuottajan yh-
teistyöhön (Kuvio 1). Jokaisella palvelusetelijärjestelmän toimijalla on erilaisia la-
kisäteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Asiakas on palveluiden käyttäjä, kunta on pal-
velusetelijärjestelmän keskeisin toimija ja palveluntuottajaa ohjaavat asiakkaan toi-
veet sekä kunnan päätökset. (Volk, R & Laukkanen, T, 2007, s. 17–18.) 
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Kuvio 1. Palvelusetelitoiminnan osapuolet 

 
 

2.3 Palvelusetelitoiminta kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan näkökulmista 

 
Kunnalle palveluseteli on hallinnollisesti kevyempi menetelmä julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyölle, kuin normaali julkisten hankintojen kilpailuttamismenettely. Yh-
teistyökumppaneina toimivien palvelujen tuottajien hyväksymisessä ei edellytetä sa-
manlaista tarjousvertailumenettelyä, jota käytetään julkisissa hankinnoissa. (Sosiaali- 
ja terveyslautakunta, 272 §, 27.10.2010) 
 
Kuntaliiton kilpailupolitiikan strategisissa linjauksissa vuodelta 2002 korostetaan 
kunnallisen itsehallinnon tärkeyttä ja peruspalveluiden järjestämisen velvoitetta. 
Päättäjien strategisten linjausten merkitys palveluiden tulevaisuuden suunnan näyt-
täjänä korostuu. Tehtäessä palveluiden järjestämisen päätöksiä, tulee ulkoiset mark-
kinat ottaa huomioon. Kuntaliiton strategiassa todetaan, että toimialansa puitteissa 
monipuolinen yhteistyö on sallittua yksityisen sektorin kanssa myös sopimusmenet-
telynä. Yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset yritysten kanssa on kilpailutettava 

ASIAKAS 
 
– täyttää palveluvaihtoehtojen esittelyn jälkeen tuloselvityskaavakkeen ja 
palvelusetelihakemuksen 
 
–  saa palvelusetelipäätöksen 
 
– valitsee itse, omaistensa ja/tai palveluohjaajan avustamana palveluntuot-
tajan hyväksyttyjen tuottajien listalta 
 
– tekee kirjallisen tai suullisen sopimuksen palveluntuottajan kanssa  
 
– maksaa palvelun palvelusetelillä ja omalla rahalla 
 
– voi vaihtaa palveluntuottajaa ja tehdä tarvittaessa muistutuksen tai 
kantelun huonoksi kokemastaan palvelusta 
 

 

 KUNTA 
 
– päättää palvelusetelin käyttöönotosta 
 
– hyväksyy palveluntuottajat (sääntökirja, laatukri-
teerit) 
 
– arvioi asiakkaan palveluntarpeen ja kyvyn käyttää 
palveluseteliä 
 
– esittelee palvelusetelivaihtoehdon asiakkaalle 
(palveluohjaus) 
 
– myöntää palvelusetelin 
 
–valvoo palvelusetelitoimintaa 
 

 

PALVELUNTUOTTAJA 
 
– hakee palveluseteliyrittäjäksi 
 
–  tekee kirjallisen tai suullisen sopimuksen asiakkaan 
kanssa 
 
–laatii hoito- ja palvelusuunnitelman 
 
– tuottaa palvelusetelipäätöksen ja asiakkaan kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisen palvelun 
 
– laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvon mukaisesti ja 
asiakasta palvelusetelin arvon ylimenevältä osuudelta 
 
– raportoi toiminnasta sovitusti kunnalle 
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tiedostaen missä muodossa ja miten lainsäädäntö edellyttää asian hoidettavan. 
(Koskiaho, B. 2008, s. 207-208; Piekkola, L. & Pihkala, A. 2003, s. 33) 
 
Palveluseteliyrittäjän kannalta palvelusetelitoiminnan jatkuvuus on parempi kuin 
ostopalvelutuottajana ollessa, jos toiminta ei ole sidottu määräaikaiseen kauteen 
(Volk, R. & Laukkanen, T. 2007, s. 70).  
 
Hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä otettiin 
kantaa kilpailutuksen vaikutuksista pienille palveluntuottajille. ”Kuntien ostopalvelui-
den kilpailutuksissa pienten yritysten kilpailukyky ei ole tasavertainen suurten yritys-
ten kanssa. Järjestettäessä palveluja palvelusetelillä, voivat pienet yritykset toimia 
lähtökohtaisesti tuottajina isompien yritysten tavoin.” (Hallituksen esitys Eduskunnal-
le laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista annetun lain 12§:n muuttamisesta, HE 20/2009, s.14.) 
 
Asiakkaiden kokemuksia palvelusetelin käytöstä on selvitetty mm. Lahdessa, Rau-
malla, Porin seudulla ja Keski-Pohjanmaalla. Selvitysten tulosten perusteella asiak-
kaat olivat tyytyväisiä saatuun palveluun ja palvelun laatuun. Asiakkaat kokivat mer-
kitykselliseksi mahdollisuuden valita itse palveluntuottajansa. 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymälle tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin seutu1 (Ka-
jaani, Ristijärvi, Paltamo) kotihoidon asiakkaiden kokemuksia palvelusetelin käytöstä. 
Asiakkaiden kokemukset ovat yhteneväisiä muualla Suomessa tehtyjen selvitysten 
kanssa. Palveluseteliprosessin ja setelillä ostetun kotihoidon laatua ja vaikuttavuutta 
kartoittavien väittämien vastausten tulokset kertovat, että asiakkaista n. 70 % pitää 
laatua ja vaikuttavuutta hyvänä tai erittäin hyvänä. (Kukkonen, T. & Seppänen, L. 
2009, s. 13–14, 47.) 

 
 

2.4 Palvelusetelitoiminnan kuntaa koskeva lakiperusta 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 
(3.8.1992/733) 4 § mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan 
kuuluvat tehtävät joko hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan 
tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä, 
hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta 
taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusete-
lin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityi-
seltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin 
arvoon asti. Palveluseteli on näin yksi viidestä lain kunnalle sallimasta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämistavasta. 
 
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) eli ns. palveluseteli-
lain 4 §:ssä määrätään, että ”kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden jär-
jestämisessä se käyttää palveluseteliä” edellä mainitun lainkohdan mukaisesti. 
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Palvelusetelilain 4 § 2 momentin mukaan ”kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset pal-
velujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myön-
tämää palveluseteliä”. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 
(3.8.1992/733) 4 § mukaan ”Hankittaessa palveluja 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tar-
koitetulta yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava 
siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kun-
nalliselta toiminnalta.” 
 
Palvelusetelilaki asettaa erilaisia ehtoja palvelusetelin käytölle, kuten että kunta pitää 
luetteloa hyväksymistään palvelun tuottajista (4 § 3 momentti) ja että tiedot palvelun 
tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saa-
tavissa internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla (4 § 3 momentti). 
 
Palvelusetelin arvon määräytymistä (7 §) ja palvelusetelin arvon korottamisesta (8 §) 
koskevat palvelusetelilain kohdat käsitellään luvussa 3.6. Asiakkaan asemaa (6 §) 
koskevat lainkohdat kuvataan luvussa 2.6. 
 
Kiteytetysti voidaan sanoa, että ottaessaan palvelusetelin käyttöön, kunta päättää 
käyttöönotosta, palvelusetelillä hankittavasta palvelukokonaisuuksista tai palveluista, 
palvelusetelin arvosta ja palveluseteliyrittäjien hyväksymiskriteereistä. 
 
Palvelusetelilain 9 § rajaa kunnan vastuuta myönnetyn palvelusetelin maksamises-
sa. Jos asiakkaan ja yrittäjän sopima hinta on pienempi kuin myönnetyn palvelusete-
lin arvo, on kunta velvollinen suorittamaan tuottajalle enintään asiakkaan ja tuottajan 
sopiman hinnan. 

 
 

2.5 Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen kriteerit palvelusetelilain mukaan 

 
Palvelusetelilain 5 § asettaa palvelujen tuottajaksi hyväksymiselle viisi kriteeriä: 
 
1. palvelun tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin 
2. palvelun tuottaja täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen val-
vonnasta annetussa laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa 
laissa (152/1990) asetetut vaatimukset 
3. palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta 
toiminnalta 
4. palvelun tuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu 
riittävä vastuuvakuutus 
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5. palvelun tuottaja täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmi-
en tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka 
muut vastaavat vaatimukset. 
 

 
2.6 Palvelusetelitoiminnan asiakkaita koskeva lakiperusta 

 
Järjestettäessä palvelut palvelusetelillä, kunta arvioi palveluntarpeen ja myöntää pal-
velusetelin. Myöntäessään setelin kunta päättää samalla sen arvon ja sitoutuu mak-
samaan asiakkaan hankkimat palvelut palvelusetelin arvoon asti.  
 
Palvelusetelilain 6 § 3 momentissa määritetään, että kunnan on selvitettävä asiak-
kaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuotta-
jien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä 
vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla tulee olla 
käytettävissä vertailua varten tieto sekä kunnallisen että palvelusetelin kautta järjes-
tetyn palvelun hinnasta. 
 
Asiakkaalla on velvollisuus antaa kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvit-
tavat tiedot. 
 
Palvelusetelilain 6 § 5 momentissa vielä määrätään, että asiakkaalle on varattava ti-
laisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä. 
Hallituksen esityksessä palvelusetelilaiksi viitataan yleisperusteluissa sosiaalihuollon 
asiakaslakiin, jonka 5 § mukaan selvitykset hoito-, palvelu- ja toimenpidevaihtoeh-
doista tulee antaa niin, että asiakas pystyy ymmärtämään ne. 
 
Asiakas tekee sopimuksen palvelun tuottajan kanssa. Sopimusta koskevat sisällön 
mukaan määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säädökset. Asiakkaan ja tuotta-
jan välistä sopimusta koskevat erimielisyydet voidaan saattaa kuluttajariitalautakun-
nan käsittelyyn lain kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) mukaisesti. 
 
Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 4 §:n mukaan 
asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollontoimintayksikön 
vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

 
 
2.7 Palvelusetelitoiminnan valvonta 

 
Palvelusetelilain 5 § mukaan palvelusetelillä tuotetun palvelun edellytetään vastaa-
van ”vähintään sitä tasoa, kuin edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta”. 
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 8.9.1996/603 8 § 2 momentti säätää 
palveluiden ohjauksesta ja valvonnasta niin, että se kuuluu asianomaiselle aluehal-
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lintoviranomaiselle ja sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa 
palveluja annetaan. Kainuun maakunta –kuntayhtymässä yksityisten hoiva- ja hoito-
kotien sekä avopalveluiden valvonnan periaatteet on päätetty sosiaali- ja terveyslau-
takunnassa 11.3.2009 § 65.  
 
Palvelun tuottajien valvonta on kunnan tehtävä. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta (3.8.1992/733) 4 § mukaan kunnan tulee var-
mistua siitä, että sen palvelusetelillä tai ostopalveluna hankitut palvelut vastaavat sitä 
tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 
 
Palvelusetelilain 5 § mukaan kunta hyväksyy edellytykset täyttävät palvelujen tuotta-
jat. Jos hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hy-
väksymisen peruutusta, kunnan tulee 4 §:n mukaisesti peruuttaa palvelujen tuottajan 
hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja luettelosta. 
 

 
2.8 Sääntökirja 

 
Palveluntuottajan tulee täyttää palveluntuottamisen hyväksymisehdot, jotka kunta on 
asettanut. Kunta päättää palvelun sisällön ja laadun ja luo palveluntuottajien hyväk-
symiskriteerit. Asiakirjaa, jossa hyväksymiskriteerit määritellään, kutsutaan sääntö-
kirjaksi. Siinä määritellään mm. palveluntuottajan ja kunnan velvollisuudet, vastuut, 
tehtävät ja oikeudet. 
 
Hyväksymisehdot jakautuvat lainsäädännöstä nouseviin pakollisiin hyväksymisehtoi-
hin (yleinen osa) ja kunnan itsensä asettamiin harkinnanvaraisiin hyväksymisehtoihin 
(palvelukohtainen osa). Palvelusetelin arvo ja hinnoittelun periaatteet selvitetään 
yleisessä osassa. 
 
Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake. Hyväk-
symiskriteereiden mukaiset palveluntuottajat pääsevät palvelusetelituottajiksi.  

  
 

3 Palvelusetelin hinnoittelu 

 

3.1 Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuu 

 

Myöntäessään palvelusetelin asumispalveluiden hankintaan, kunta sitoutuu korvaa-
maan palveluntuottajan palvelut ennalta määrättyyn rajaan saakka. Asiakas maksaa 
palvelusetelin arvon ja palvelun kokonaishinnan välisen erotuksen. Asiakkaan osuut-
ta kutsutaan omavastuuosuudeksi. Omavastuulla tarkoitetaan sitä kustannusta, 
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jonka asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävästä osasta palveluntuottajal-
le. Omavastuuosuuteen ei lasketa mukaan esimerkiksi vuokraa eikä muita asiakkaan 
hankkimia ylimääräisiä palveluita.  

Asiakkaan näkökulmasta asia on yksinkertainen: hän saa tietynsuuruisen palve-
lusetelin ja hänen maksettavakseen jää palvelun hinnan ja palvelusetelin välinen ero-
tus. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osuuden suoraan palveluntuotta-
jalle.  

Alla olevassa kuviossa näkyy, kuinka asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suu-
ruuteen tulosidonnaisessa palvelusetelissä. Tuloluokan kasvaessa palvelusetelin ar-
vo pienenee. Samasta kuviosta hahmottuu myös se, kuinka omavastuuosuus suure-
nee palveluiden hinnan mukana. Katkoviivalla on merkitty palvelusetelin lähtöarvo. 
Katkoviivan alle jäävä osuus on omavastuu, josta puhutaan palvelusetelin arvon 
määräytymisessä. 

 

 

Kuvio 2 Asiakkaan tulojen vaikutus palvelusetelin arvoon ja omavastuuosuuteen  

 

 

Kokonaishinta, 
edullisempi hin-
tataso, pie-
nemmän tulo-
luokan asiakas 

Kokonaishinta, kor-
keampi hintataso, 
pienemmän tuloluo-
kan asiakas 

Omavastuu 
Omavastuu 

Palvelusetelin 
arvo 

Palvelusetelin 
arvo 

Kokonaishinta, edullinen 
hintataso, korkeamman 
tuloluokan asiakas 

Palve-
lusetelin 
maksi-
miarvo 

Kokonaishinta, korke-
ampi hintataso, korke-
amman tuloluokan asia-
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3.2 Markkinahinta tai hintakatto palvelun hinnan asettamisessa 

 

Hinnoittelu on palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton kannalta tärkeimpiä vaiheita. 
Järjestelmän on oltava taloudellisesti järkevä kunnalle ja samalla asiakkaalle houkut-
televa vaihtoehto. Palvelusetelijärjestelmän tulee olla palveluiden järjestämisen vaih-
toehto, joka kehittää markkinoiden toimivuutta. Pitemmällä aikavälillä järjestelmän tu-
lee olla kustannusneutraali tai kokonaiskustannuksia alentava. (Palvelusetelin käyt-
töönoton.., s. 30, 34.) 

Hinnoittelupäätös muodostuu palvelusetelin arvon määrittämisestä ja mahdollisesta 
palvelun hinnan asettamisesta.  

Palvelun hinta voidaan asettaa kahdella tavalla. Kunta voi antaa asiakkaan maksa-
man hinnan muodostua markkinoilla vapaasti (markkinahinta). Tällöin asiakkaan 
maksama hinta määräytyy markkinaehdoilla siten, että kunta maksaa palvelusetelin 
arvon mukaisen summan ja asiakas loppusumman. Kilpailutekijöinä toimivat palvelun 
laatu ja hinta: asiakas vertaa eri palveluntuottajien hintoja ja palvelun laatua ostopää-
töstä tehdessään. 

Kunta voi myös asettaa asiakkaalta perittävälle maksulle enimmäishinnan eli hinta-
katon. Tällöin yksi palveluntuottajan hyväksymiskriteereistä on enimmäishinta.  

Hinnoittelupäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon markkina- ja kilpailuolosuhteet; 
jos markkinoilla toimii pieni määrä tuottajia, ei aidolle kilpailulle ole edellytyksiä. Täl-
löin hintakatto voi olla perusteltu vaihtoehto. Hintakattoa käytetään myös palveluihin, 
joissa ei asiakkaalle saa jäädä maksettavaksi omavastuuosuutta. (Palvelusetelin 
käyttöönoton.. s. 33, 35.) 

Jos palvelusetelille asetetaan perusteeton hintakatto, on mahdollista, että palvelun-
tuottajia ei löydy. Jos taas palvelusetelin arvo on liian alhainen ja/tai omavastuu-
osuudet nousevat suuriksi, asiakkaat eivät ole halukkaita käyttämään palveluseteliä. 
(Närkki, A. 2010, s. 1.) 

Kunnat voivat asettaa palvelusetelilain mukaan palvelukohtaisia laatukriteereitä, joi-
den täyttyminen on edellytys palveluntuottajaksi hyväksymiselle. Joissakin kunnissa 
on asetettu osittaisia maksukattoja niin että esimerkiksi tehostetun palveluasumisen 
ateriamaksuille on asetettu hintakatto. Näin on toimittu Oulussa ja Tampereella. 

 

 

3.3 Palvelusetelimallit: tasasuuruinen ja tulosidonnainen  

 

Kunta määrää palvelusetelin arvon, eli sen osuuden jonka kunta maksaa palvelun 
hinnasta. Arvo voi olla tulosidonnainen tai tasasuuruinen. Tulosidonnaisessa palve-
lusetelissä asiakkaan tulot vaikuttavat kunnan määrittämien perusteiden mukaisesti 
setelin arvoon. Setelille määritellään vähimmäis- ja enimmäisarvo. Asiakkaan oma-
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vastuu kasvaa tulojen suuruuden mukana. Tasasuuruinen seteli on yhtä suuri kaikil-
le asiakkaille tuloista riippumatta. 
 
Sitran Kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen laatiman Palvelusetelin käyttöönoton 
käsikirjan mukaan tasasuuruiset palvelusetelit sopivat parhaiten satunnaisesti tai ly-
hytaikaisesti käytettäviin palveluihin. Esimerkkejä yksittäisestä toimenpiteestä tai sa-
tunnaisesta ja lyhytaikaisesti käytettävästä palvelusta ovat hammaslääkärillä käynti ja 
tilapäinen kotihoito. 
 
Käyttöönoton käsikirjan mukaan palvelusetelin arvon sitominen käyttäjän maksuky-
kyyn on perusteltua palveluissa, joiden käyttö kestää pitkään. Vanhusten asumispal-
velut ovat esimerkki pitkään käytettävästä palvelusta. (Palvelusetelihanke, s. 27.) 
 
Palvelun kesto ja se onko palveluseteli tasasuuri vai tulosidonnainen vaikuttaa asiak-
kaan talouteen. Yksittäisen tai lyhytkestoisen palvelun taloudellinen vaikutus asiak-
kaalle on luonnollisesti pienempi kuin pitkäkestoisen. Erityisesti tämä pätee palvelui-
hin jotka ovat kustannuksiltaan niin raskaita, että vain kaikista suurituloisimmat voivat 
niistä tulojensa puitteissa selvitä. Tehostettu palveluasuminen on tällainen palvelu 
tyypillisimmillään.  
 
Jos tasasuuruinen palveluseteli tehdään sellaiseksi, että se on kustannusneutraali, 
on setelin arvo alemmissa tuloluokissa pääsääntöisesti liian matala palveluiden 
hankkimiseen pitkällä aikavälillä. Tasasuuruinen palveluseteli tuottaa korkean tulota-
son asiakkaille paremman taloudellisen edun verrattuna tulosidonnaisiin palvelusete-
limalleihin. Pitkäkestoinen palvelu annettuna tasasuurella kustannusneutraalilla pal-
velusetelillä lisäisi noita molempia ei-toivottavia vaikutuksia. 
 
Tässä selvityksessä käsitellään kuusi palvelusetelimallia, joista yksi on tasasuuruinen 
ja loput viisi tulosidonnaisia palvelusetelimalleja. 

 

 

3.4 Asiakkaan tulojen huomioiminen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määrää-
misessä  

 

Palvelusetelilain (569/2009) 3 §:ssä on säädetty, kuinka asiakkaan tulot huomioidaan 
tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa määrättäessä. Tulot huomioidaan joko:  

1. kunnan määrittämien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan 

2. sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 a luvun mukaisesti tai  

3. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992)  
10 a -10 c §:n mukaan säädetyllä tavalla. 
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Kunnalle jää harkintavaltaa siinä, miten tulot huomioidaan tulosidonnaisen palve-
lusetelin arvoa määrättäessä. Asiakkaan tulot voidaan huomioida palvelusetelin ar-
voa määritettäessä nettona ja bruttona riippuen siitä, millä tavalla kunta on päättänyt 
asiasta. 

Sosiaalihuoltolain 3 a luvun mukaan tulot huomioidaan bruttotuloina ja tuloihin huo-
mioidaan veronalaisten ansio- ja pääomatulojen lisäksi veroista vapaat tulot.  

Asiakasmaksulain 10 b § säätää pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen perustana 
huomioitavista tuloista. Tässä tapauksessa on kyse nettotuloista. Tuloiksi huomioi-
daan tulot ennakonpidätyksen jälkeen sekä veroista vapaat tulot.   

Kunta voi huomioida tulot myös itse määrittelemällään tavalla säännöllistä ja jatkuvis-
ta tuloloista. (Uotinen, S. 2009, s. 79). 

 

3.5 Palvelusetelin arvon kohtuullisuus asiakkaan kannalta 

 

Kunta ei voi määrätä palvelusetelin arvoa täysin vapaasti. Palvelusetelilaki rajoittaa 
kunnan harkintavaltaa edellyttämällä, että palvelusetelin arvo on asiakkaan kannalta 
kohtuullinen. Lain 7 § mukaan: 

 
kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta 
kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannuk-
set, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan 
omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan makset-
tavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. 

 
Sitran selvityksiä –sarjaan kuuluvan Palvelusetelin hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja 
malleja –teoksen mukaan kunta tarvitsee palvelussetelin hinnoittelupäätöksen teke-
miseen tietoa vallitsevista kilpailuolosuhteista ja markkinoiden toimivuudesta. Pää-
töksenteon tukena voidaan käyttää esimerkiksi: 

• ostopalveluiden nykyistä keskimääräistä kustannusta joko omassa kunnassa 
tai muissa kunnissa 

• ostopalveluiden nykyistä alinta kustannusta joko omassa kunnassa tai muissa 
kunnissa 

• palvelun alinta markkinahintaa 

• kunnan oman palvelutuotannon kustannuksia tai muiden kuntien palvelutuo-
tannon kustannuksia 

• yksityisen palvelutuotannon tuotantokustannuksia - -  

(Melin, T., Tuominen-Thuesen, M. & Koila T.  2010, s. 8.) 
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Palvelusetelin arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon kuluttajakäyttäytyminen. 
Jotta järjestelmä toimisi, on setelin arvon oltava kohtuullinen asiakkaalle. Halu ja kyky 
maksaa julkisen palvelun asiakasmaksua suurempi omavastuu vaihtelee asiakkait-
tain ja tuloryhmittäin.  

 

3.6   Omavastuuosuuden suuruus ja palvelusetelin arvon korottaminen, säädökset ja 
ohjeet 

 

Niissä palveluissa, joiden hintaa ei säännellä asiakasmaksulaissa (esimerkiksi palve-
luasuminen), palvelusetelin omavastuuosuuden suuruus jää kunnan harkittavaksi.  

Palvelusetelin arvon määräytymisestä säädetään palvelusetelilain (569/2009) 7 § 1 
momentissa:  

Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta 
kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannuk-
set, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan 
omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan makset-
tavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. 
 

Palvelusetelin arvon korottaminen on ensisijainen toimenpide suhteessa toimeentulo-
tukeen. Tämä perustuu palvelusetelilain 8 § 1 momenttiin, jonka mukaan: 

Palvelusetelin arvoa on korotettava säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan 
tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvolli-
suus muuten vaarantuu. 
 

Sami Uotisen (2009, s. 100) tulkinta lainkohdasta on, että asiakkaan tullessa palve-
lusetelipalveluiden käyttäjäksi, mahdollinen arvon korottaminen tehdään tässä vai-
heessa. Säädöksen tarkoituksena ei ole mahdollistaa asiakkaalle huomattavasti mui-
ta kalliimman palvelun käyttöä, vaan se, että palvelusetelin käyttö ylipäätään on asi-
akkaalle mahdollista. Korottamisen perustana olisi palvelusetelituottajien yleinen hin-
tataso. 

Kainuun maakunta –kuntayhtymän kotihoidon Palvelusetelityöohjeen (2011, s. 8) 
mukaan palvelusetelin arvon korottaminen on ensisijainen toimenpide suhteessa toi-
meentulotuen myöntämiselle. Palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta 
on tehtävä päätös, johon asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta. Asiakasta tai 
hänen asioitaan hoitava henkilö on velvoitettu ottamaan välittömästi yhteyttä kun-
tayhtymän kotihoitoon palvelusetelillä järjestetyn palvelun varassa olevan asiakkaan 
tullessa varattomaksi.  

Palvelusetelilain 9 §:ssä rajataan kunnan vastuuta maksamisessa: ”Jos asiakkaan ja 
palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, 
kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palve-
lujen tuottajan sopiman hinnan”. 
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Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa esitetään, että palveluista perittävät maksut tu-
lee määritellä siten, että ne eivät siirrä palveluita niitä tarvitsevilta tavoittamattomiin. 
Varallisuudesta riippumatta tulee olla yhdenvertainen oikeus sosiaali- ja terveyspal-
veluihin. Palvelusetelin arvon korottamista tulisi soveltaa yksittäistapauksittain arvioi-
den (Närkki, A. 2009, s. 13). 

Palveluseteliasiakkaan tilannetta voi verrata kunnallisen palvelun asiakkaan tilantee-
seen. Palvelusetelin arvon korottamista voi verrata asiakasmaksulain maksun peri-
mättä jättämistä tai alentamista koskevaa kohtaa.  

Omana tuotantona tai ostopalveluna järjestettävässä palvelussa kunnan perimiä 
asiakasmaksujen perimistä säätää asiakasmaksulain 2 §:n säännös maksun enim-
mäismäärästä ja 11 §:n säännös maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta. 

Asiakasmaksulain (734/1992) 2 § määrittää maksun enimmäismäärän:  

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutu-
vien kustannusten suuruinen. 

Asiakasmaksulain 11 § koskee maksun perimättä jättämistä tai alentamista:  

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista 
henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä 
on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai per-
heen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuu-
den toteuttamista.  

 

 

3.6 Kotitalousvähennys ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto palveluseteli-
toiminnassa  

 

Palvelusetelin omavastuun kustannukset eivät oikeuta kotitalousvähennykseen. 
Asiakas voi saada kotitalousvähennyksen niistä palveluista, joita hän hankkii palve-
lusetelisopimuksen lisäksi omalla kustannuksellaan. Kotitalousvähennykseen oikeut-
taa mm. tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö. (Palveluseteli, työohje 2011, s. 
3; Uotinen, S. 2009, s. 65-66.) 
 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011, 22.7.2011) säätää yksityisten sosiaali-
palveluiden laadun valvonnasta ja asiakkaan mahdollisuudesta hankkia arvonlisäve-
rottomia palveluita palveluseteliyrittäjältä siinä tapauksessa, että hankittava palvelu ei 
sisälly kunnan myöntämään palveluseteliin. 

Verottajan mukaan palvelusetelillä hankittu palvelu on arvonlisäverotonta kun palve-
luntuottaja täyttää syventävän vero-oppaan kohtien 4.2 – 4.5 edellytykset. Asiakkaan 
ostaessa enemmän tai muita palveluita kuin mihin palveluseteli oikeuttaa, on palvelu 
arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa sillä edellytyksellä, että samat kohdat verottajan 
ohjeesta täyttyvät kuin palvelusetelilläkin tuotetussa palvelussa. (Sosiaalihuoltopalve-
lujen arvonlisäverottomuus, s. 5.) 
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Asiakas voi siis saada palvelusetelin omavastuun ylittävästä osasta sekä kotitalous-
vähennyksen, että palvelun arvonlisäverottomasti tuotettuna. 
 
Kunnalliseen asiakasmaksukattoa kerryttävät palvelut määritellään asiakasmaksu-
lain 1992/734 6 a §:ssä. Palvelusetelin omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. 
 

 

3.7 Uuden hallitusohjelman vaikutus palvelusetelin arvon määrittämiseen  

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa päätetään, millaisia kehittämistoimia 
toteutetaan hallituskauden eli vuosien 2011 – 2015 aikana. Vanhusten palveluasumi-
sen palvelusetelin kannalta hallitusohjelman päätöksistä ovat tärkeitä erityisesti seu-
raavat kohdat: 

• Asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, jotta sosiaali- ja terveyden-
huollon maksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi (s. 58)  

• Palveluasumisen maksuja uudistetaan sosiaali- ja terveysministeriön työryh-
män ehdotusten pohjalta siten, että kunnan järjestämisvastuulla oleviin asu-
mispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen 
määräytymisperusteet (s. 58) 

• Yhtenäistetään tehostetun palveluasumisen maksut ja säädetään niin sanottu 
vähimmäiskäyttövara (s. 58) 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan ”valtakunnallisesti yhdenmu-
kaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet” koskevat myös palveluseteliä, sillä 
se kuuluu ”kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin” samoin kuin kun-
nan oma palvelutuotanto ja kunnan ostopalveluina järjestämät palvelut. Ministeriöstä 
saadun tiedon mukaan palveluasumisen asiakasmaksujen yhdenmukaisia määräy-
tymisperusteita koskeva lakimuutos voi astua voimaan aikaisintaan vuonna 2013. 

Tulevat lakimuutokset on pyritty ennakoimaan suunniteltaessa Kainuun tehostetun 
palveluasumisen palveluseteliä siten, että huomioidaan asiakkaalle tulevan omavas-
tuuosuuden kohtuullisuus palvelusetelin arvon asettamisessa.  

 

 

4 Palvelusetelin hinnan määrittely muissa kunnissa 

 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA:n Kuntaohjelmaan kuuluva Palvelusete-
liohjelma on koonnut keväällä 2011 tiedot Suomen eri kuntien palvelusetelin käytöstä 
sosiaalipalveluissa. Sitran mukaan palveluseteli oli käytössä tehostetussa palvelu-
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asumisessa 18 kunnassa tai kuntayhtymässä (Kuntakohtaiset tiedot palvelusetelin 
käytöstä., 05/2011). 

 
Muiden kuntien tehostetun palveluasumisen palvelusetelitoiminnasta kerrotaan pal-
velusetelimallista, asiakaan tulojen huomioimisen tavasta ja markkinoilla olevien yri-
tysten määrästä ja hintatasosta. Asiakkaan tulojen huomioimisessa kerrotaan se, 
onko tulojen huomioimisperuste brutto- vai nettotulosidonnainen.  
 
Selvityksessä esiteltävien kuntien asiakkaiden tulojen huomioimisen perusteissa voi 
olla eroja sen mukaan, mitä verottomia tuloja kunta huomio mukaan tulon määräy-
tymisessä. Näitä kunnille sallittuja itse säädettyjä määräytymisperusteita ei ole selvi-
tetty yksityiskohtaisesti. Selvityksen tiedot perustuvat esitteistä ja internetistä saatui-
hin tietoihin. Lisäksi on tehty suoria yhteydenottoja palveluista vastaaville henkilöille, 
kun on haluttu selvennystä internettiedoille. Kaikkiin tiedusteluihin ei ole saatu vasta-
usta. 
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelikäytännöistä on koottu taulukko, joka on 
liitteessä 1 (Yhteenveto palvelusetelitoiminnasta eri kunnissa). Taulukon sisältöä 
käydään läpi kappaleessa 7.10, jossa on yhteenveto eri kuntien palvelusetelimalleis-
ta. 
 

 
4.1 Helsinki  

 
Helsingissä toteutettiin vanhusten palvelujen vastuualueen palvelusetelimallin kokei-
lujakso 1.4.2006 – 31.3.2007. Kokeilu kohdistettiin palveluasumiseen jonottaville asi-
akkaille. (Anttolainen, M., Koskisuo H., Peiponen A., Vakkuri J. & Varis M. 2007, s. 
26.)  
 
Palvelusetelin hinnan määrittelyn arviointiaineisto perustui ostopalvelujen kustan-
nuksiin, asiakkaiden tuloihin ja edellisen vuoden toteutuneisiin asiakasmaksuihin. 
Arvoa määritettäessä huomioitiin, että setelijärjestelmän käyttöönotossa palvelu-
asumisen kustannukset eivät kasva kaupungin osalta. (Anttolainen ym. 2007, s. 29.)  
 
Palvelusetelikokeilun aikana asumispaikkoja jonottaville tehtiin kysely. Vastaajista 16 
% halusi yksityiseen palvelutaloon omin varoin. Palvelusetelillä yksityiseen asumis-
paikkaan haluavia oli vastaajista 34 %. Saman verran eli 34 % oli vastaajia, jotka ei-
vät olleet halukkaita palveluseteliä käyttämään. Palvelusetelin lähtöarvo oli pilotoin-
nissa 1.050 €/kk. Kyselyyn vastanneiden nettotulojen keskiarvo oli 1.103 €/kk. Pilo-
toitavassa palvelusetelimallissa asiakkaan oli varauduttava käyttämään eläke- ja 
muiden tulojensa lisäksi muuta varallisuutta tai omaisten avustusta palvelusetelin 
omavastuuosuuden maksamiseen. (Mikkola H., Tuominen U., Pääkkö M., Varis M. & 
Peiponen A. 2006, s. 26, 29.) 
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Kokeilun aikana saatujen palautteiden ja kokemusten perusteella setelin arvoa tar-
kennettiin. Palvelusetelin arvoksi esitettiin mallia, jossa palveluseteli on 1.600 €/kk tu-
lorajaan asti tasasuuruinen. Palvelusetelin maksimiarvo oli 1.500 €/kk ja sen saivat 
kaikki samansuuruisena tulojen ollessa 1.600 €/kk tai sen alle. 1.600 €/kk ylittävät tu-
lot laskivat porrastetusti palvelusetelin arvoa. Määrityksen perustana oli oletus, että 
todennäköisimmällä käyttäjäjoukolla olisi keskimääräistä suuremmat eläketulot. (Ant-
tolainen ym. 2007, s. 54.) 
 
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on ollut pilotoinnin jälkeen 1.500 €/kk läh-
töarvolla käytössä 1.3.2008 alkaen. Vuoden 2010 lopulla esitettiin 500 €/kk korotusta 
palvelusetelin lähtöarvoon, koska hoivan kustannukset olivat nousseet ja palve-
luseteli haluttiin pitää varteenotettavana vaihtoehtona asiakkaille. Korotusesityksestä 
käy ilmi, että palvelusetelin vuorokausikustannukset olivat olleet kaupungille vuonna 
2009 noin 41 €/vrk (vuosikustannukset 2,1 milj. € ja hoitovuorokausia 51.527). (Sosi-
aalilautakunta 14.12.2010 § 8) 
 
Helsingin kaupunki nosti vuonna 2011 palvelusetelin lähtöarvon tasoon 2.000 €/kk. 
Tulorajat ja palvelusetelin porrastus ovat saman suuruiset kuin ennen arvon korotus-
ta. 
 
Palveluseteli kattaa hoivan, johon kuuluu palveluasumisen palvelumaksu (hoito ja 
hoiva) ja perusmaksun (yhteisten tilojen valvonta-, huolto ja turvallisuuskuluja). Asia-
kas maksaa itse vuokran, ateriat, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut. Asiakkaan 
nettotulot selvitetään viimeksi toimitetun verotuksen verotuspäätöksellä ja palve-
lusetelihakemus/tuloselvityslomakkeella. (Palveluseteli. Asiakastiedote)  
 
Tuloina huomioidaan pääomatulot ja muut säännölliset tulot esimerkiksi verotukses-
sa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet. Tu-
loiksi ei lasketa eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea, rintamalisää tai sotainvali-
diteettikorvausta. (Tuloselvityslomake asiakasmaksun määräämistä varten) 
 
Kehittämiskonsultti Maarit Variksen mukaan Helsingin palveluasumisenpalveluseteli-
toiminnassa ei ole ollut kuin muutamia tilanteita, jossa asiakkaanvarat ovat loppuneet 
ja asiakas on siirtynyt palvelusetelipaikasta kunnalliseen asumispalveluun. Sijoitus-
vaiheessa taloudelliset asiat käydään läpi ja muistutetaan ottamaan yhteys hyvissä 
ajoin yhteys sosiaalityöntekijään, jos rahat uhkaavat loppua.  

 
Sekä palveluseteliyrittäjä ja asiakas ovat molemmat velvoitettuja ilmoittamaan hyvis-
sä ajoin ennakoiden (2 kk), jos tilanne näyttää siltä, että varat eivät riitä tai ovat lop-
pumassa. Palveluasumiseen hakeutumisprosessiin kuuluvan tuloselvityksen (netto-
tulot) perusteella vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä pohtii realistisesti asiakkaan 
kanssa asumismuodon valintaa. Jos näyttää siltä, ettei asiakkaalla ole mahdollisuut-
ta selvitä omavastuuosuudesta, asiakkaalle ei suositella hakeutumista palvelusete-
liasiakkaaksi. Palvelusetelilain 8 § mukaista palvelusetelin arvon korottamista ei Hel-
singissä tehdä. 
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Sosiaalilautakunta on korottanut vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen 
palvelusetelin arvon 1.3.2011 alkaen seuraavasti: 
 
Taulukko, Helsingin kaupungin palvelusetelin arvo 
Nettotulo €/kk Setelin arvo 

€/kk 
1.600 tai alle 2.000 
1.601–1.700 1.900 
1.701–1.800 1.800 
1.801–1.900 1.700 
1.901–2.000 1.600 
2.001–2.100 1.500 
2.101–2.200 1.400 
2.201–2.300 1.300 
2.301–2.400 1.200 
2.401–2.500 1.100 
2.501–2.600 1.000 
2.601–2.700 800 
2.701–2.800 600 
2.801–2.900 400 
2.901–3.000 200 

(Sosiaalilautakunta 25.1.2011 § 4, Helsingin kaupunki) 
 

Helsingin kaupungin palvelusetelituottajien internet-listalla on 66 pääkaupunkiseudul-
la toimivaa tehostetun palveluasumisen yksikköä ja 51 muualla Suomessa toimivaa 
yksikköä. Kaupungin ylläpitämä lista kertoo yksiköiden yhteystiedot ja mahdolliset 
nettisivujen linkit. Asiakkaan kannalta käytettävyyttä vähentää se, että hintoja ei lis-
toissa ole, vaan niitä pitää asiakkaan hakea yritysten internet-sivuilta tai soittamalla 
yrityksiin. (Palveluseteliyrittäjiksi hyväksytyt palvelutalot) 
 
Helsingin kaupungin menettelytapa ei täysin vastaa palvelusetelilain 6 § 3 momentin 
säädöstä, jonka mukaan ”kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen 
tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hin-
noista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.” 
 
 

4.2 Espoo 

 
Espoon sosiaali- terveyslautakunta on ottanut palvelusetelin käyttöön vanhusten pal-
velujen ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa ajalle 1.3.2011 – 31.12.2012. Pal-
veluseteliä käytetään palvelu- ja ateriamaksuun. Palvelumaksuun sisältyy hoito- ja 
hoiva, viriketoiminta, asiakkaan huoneen siivous, vaippakustannukset (jos asiakas ei 
saa diagnoosin perusteella maksuttomia vaippoja), pienimuotoisen asiointiavun ja 
wc- ja talouspaperit. Asiakas maksaa itse vuokran, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset 
kulut.  
 
Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo riippuu nettotuloista. Eläkkeensaajan 
hoitotukea, asumistukea tai rintamalisää ei oteta huomioon arvon määrityksessä. 
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Myönnetyn palvelusetelin suuruutta ei tarkisteta vuosittain eläkkeiden tai maksujen 
indeksikorotusten yhteydessä. 

  
Taulukko, Espoon kaupungin palvelusetelin arvo 
Nettotulot €/kk Setelin arvo €/kk 

Alle 1.000  2.500 

1.000 - 1.099 2.400 

1.100 - 1.199 2.300 

1.200 - 1.299 2.200 

1.300 - 1.399 2.100 

… … 

3.000 - 3.099 400 

3.100 - 3.199 300 

3.200 - 3.299 200 

Yli 3.300 €/kk 100 

 
Palvelusetelin maksimiarvo Espoossa on 2.500 €/kk ja sen saa, jos nettotulot ovat al-
le 1.000 €/kk. Sadan euron suuruisella vaihteluvälillä, jokaista sadan euron tulojen li-
säystä kohden palvelusetelin arvo laskee samassa suhteessa. Tulojen ollessa yli 
3.300 €/kk on setelin arvo 100 €/kk. (Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisen hoi-
va-asumispalvelun palveluseteli, s. 1-3, 6.) 

 
Palveluseteliyrittäjiä on Espoossa 43. Palveluseteliyrittäjät hinnoittelevat erikseen 
palvelumaksun ja ateriamaksun. Aterioiden kuukausihinnat vaihtelevat välillä 339 – 
948 €/kk (ka. 496,90 €/kk) ja hoivan 2.635,00 – 3.676,76 €/kk (ka. 3.123,77 €/kk). 
Palvelusetelillä katettava osuus vaihtelee palveluntuottajien välillä 3.223,30 - 
4.231,56 €/kk (ka. 3.620,67 €/kk). Vuokrat vaihtelevat välillä 347,24 – 896,80 €/kk 
(ka. 590,48). Yhdellä tuottajista oli hinnoiteltu erikseen tehostettu palveluasuminen ja 
tehostettu muistisairaan palveluasuminen. (Lista palvelusetelituottajista)  
 
Espoon kaupungin palvelusetelin toimivuutta ja soveltuvuutta arvioidaan kokeilun 
ajan. Kokeilun aikana seurataan ja arvioidaan palvelusetelin asiakasvaikutuksia, pal-
velusetelituottajien hintakehitystä, yhteistyötä kaupungin ja asiakkaiden kanssa, sekä 
taloudellisia vaikutuksia asiakkaan ja kaupungin näkökulmasta. 
 
Asiakasvaikutusten seuranta: 

• Palveluseteliä hakeneiden määrä 
• Ikä 
• Tulotaso 
• Asiakkaan omavastuuosuuden suuruus 
• Missä asiakas on kun hän on saa setelin (koti, hoivakoti ostopalveluna tai 

kaupungin toimintana, itse hankittu hoivakoti) 
• Myönteiset ja kielteiset päätökset palvelusetelistä 
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• Kielteisten päätösten perusteiden seuranta 
• Myönnettyjen palvelusetelien arvot ja määrät 
• Asiakastyytyväisyyskysely 

 
Palvelusetelituottajien seuranta: 

• Palvelusetelituottajiksi hakeneiden määrä 
• Palvelusetelituottajiksi hyväksyttyjen määrä 
• Hyväksyttyjen tuottajien sijainti 
• Palvelusetelillä ostetun paikan hinta 
• Laadun ja laatupoikkeamien seuranta 
• Yhteistyön toteutuminen asiakkaiden ja kaupungin kanssa 

 
Määrärahojen seuranta: 

• Palvelusetelijärjestelmän taloudellisuus verrattuna ostopalveluihin 
 

(Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveys- ja vanhuspalveluiden jaosto, 10.3.2011, § 
5, Espoon kaupunki) 

 
 

4.3 Vantaa 

 
Vantaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelimalli on nettotulosidonnainen. 
Asiakkaan omavastuuosuus suurenee tulojen kasvaessa. Arvon määrittely perustuu 
ostopalveluiden hankintahintoihin. Arvon määritys perustuu asiakkaan nettotuloihin. 
Tuloihin ei huomioida hoito-, asumis- ja rintamatukia.  
 
Palvelusetelin maksimiarvo on 2.500 €/kk ja sen saa alle 800 €/kk nettotuloilla. 1.600 
€/kk tuloilla palvelusetelin arvo on 2.000 €/kk. 3.500 €/kk suuruisilla tai sitä suurem-
milla nettotuloilla palvelusetelin arvo on 100 €/kk. (Sosiaali- ja terveyslautakunta, 
8.11.2010, § 19)  
 
Palvelusetelin arvo laskee porrastetusti niin, että 800 €/kk – 1.399 €/kk välillä jokais-
ta 100 €:n tuloluokan kasvua kohden palvelusetelin arvo laskee 50 €. 1.400 € tulora-
jasta lähtien setelin arvo laskee jokaista 100 euroa kohden saman verran palve-
lusetelin arvoa. Palveluseteliä saa käyttää hoidon ja hoivan sekä aterioiden kustan-
nuksiin. Vantaalla on 41 palveluntuottajaa. (Tehostetun asumispalvelun palvelusete-
liyrittäjät). 
  
Vantaalla on menossa tehostetun palveluasumisen palvelusetelikokeilu ajalla 
1.1.2011 – 31.12.2012. Käyttöä arvioidaan kuten Espoossa (yllä). 
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4.4 Oulu 

 
Oulun tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallissa on lähtökohdaksi otettu pal-
velusetelin arvon määräytyminen asiakkaan tulojen mukaan. Asiakas maksaa vuok-
ran, ateriamaksun, sekä muut mahdolliset kustannukset.   
 
Kunta on asettanut ateriamaksulle hintakaton, joka on 13 €/vrk (396,50 €/kk). 
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämisessä on huomioitu nii-
den yksityisten palveluntuottajien vuorokausihintataso, joilta kaupunki ostaa palvelu-
ja. Palvelusetelin maksimiarvo on 98,00 €/vrk. Palvelusetelin arvo on nettotulosidon-
nainen ja sen arvo määräytyy tulojen mukaan taulukossa esitetyllä tavalla: 

 
Taulukko, Oulun kaupungin palvelusetelin arvo 
Nettotulot €/kk Palvelusetelin arvo €/pv (€/kk) 

0 – 1.100 98,00 (2.989) 

1.101 – 1.600 93,00 (2.836,50) 

1.601 – 2.000 83,00 (2.531,50) 

2.001 – 2.500 78,00 (2.379) 

2.501 - 3.000 68,00 (2.074) 

yli 3.000 euroa 58,00 (1.769) 

(Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös § 44 8.4.2010, Oulun kaupunki, Palvelusetelin käyttöönotto 
tehostetussa palveluasumisessa) 

 
Tehostettua palveluasumista tarjoavia palveluseteliyrityksiksi hyväksyttyjä yrityksiä 
on Oulussa 12, joilla on 20 asumisyksikköä. Hoidon ja hoivan keskiarvohinta vuoro-
kaudelle on 100,34 €/vrk, jolloin kuukausihoivan keskihinta on 3.060,36 €/kk. Ate-
riamaksujen kuukausikeskihinta on oululaisilla tehostetun palveluasumisen asiakkail-
la 381,25 €/kk. Kuukausivuokrat vaihtelevat 307 – 576 €/kk välillä. (Tehostetun pal-
veluasumisen palveluseteliyrittäjät) 
 

 
4.5 Lahti 

 
Lahden palvelusetelin hinnanmäärityksen lähtökohtana on ostopalvelutuotannon 
keskimääräinen hinta 113 €/vrk (v. 2011). Siitä on vähennetty pienimmillä eläketuloil-
la määräytynyt oman tuotannon asiakasmaksu, jolloin palvelusetelin maksimiarvoksi 
on jäänyt 96 €/vrk (2.928 €/kk). 
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Palveluasumisen palvelusetelillä voi käyttää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan, 
kotisairaanhoitotasoisen sairaanhoidon ja ateriapalvelun järjestämiseen. (Palve-
luseteli palveluasumisessa, s. 2) 
 
Palvelusetelin minimiarvo on 59 €/vrk (1.799,50 €/kk). Omavastuuosuuden määritte-
lyssä otetaan huomioon veronalaiset eläke- ja pääomatulot (bruttotulot) sekä verot-
tomat tulot. (Palveluasumisen palveluseteli)  
 
Taulukko, Lahden kaupungin palvelusetelin arvo 

Bruttotulot €/kk Palvelusetelin arvo €/vrk Palvelusetelin arvo €/kk 

Alle 1.000 96 2.920 

1.000 - 1.299 91 2.768 

1.300 - 1.599 87 2.646 

1.600 - 1.999 82 2.494 

2.000 - 2.499 76 2.312 

2.500 - 2.999 68 2.068 

Yli 3.000 59 1.795 

 
SAS-koordinaattori Maarit Ouninkorven mukaan tehostetun palveluasumisen palve-
luseteli oli keväällä 2011 ollut Lahdessa käytössä neljän kuukauden ajan. Palve-
luseteliä käytti noin 30 asiakasta. Suurehko palveluseteliasiakkaiden määrä lyhyessä 
ajassa johtuu ostopalveluiden lopettamisesta yhdessä palvelutalossa. Asukkaille oli 
tarjottu palveluseteliä. Kaikki, joille tarjottiin mahdollisuutta palveluseteliin, eivät sitä 
vastaanottaneet, mutta useimmat ottivat. 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliyksiköitä on Lahdessa 18. Hintatiedot on 
ilmoitettu vaihtelevilla tavoilla, mikä vaikeuttaa hintavertailua. Osalla yrityksistä ateriat 
kuuluvat hoitoon ja hoivaan. Niissä vrk-hinnat vaihtelevat välillä 96 – 117 €/vrk (2.928 
– 3.568 €/kk). 

Osassa yksiköitä hoitoon ja hoivaan ei kuulu aterioita, vaan ne hinnoitellaan erik-
seen. Näissä yrityksissä vuorokausihinnat vaihtelevat välillä 91 – 102 €/vrk (2.775 – 
3.111 €/kk), jonka lisäksi peritään ateriamaksu 12,30 – 16 €/vrk (375 – 488 €/kk). 
Palvelun tuottajista kaksi tarjoaa samalla hinnalla tehostettua palveluasumista ja te-
hostettua palveluasumista muistisairaille. 

Jotkut yrityksistä ovat hinnoitelleet erikseen tehostetun palveluasuminen ja tehostettu 
palveluasuminen muistisairaille. Näillä yrityksillä vuorokausihinnat ovat vaihdelleet 
tehostetussa palveluasumisessa välillä 102 – 113,30 €/vrk (3.111 – 3.455,65 €/kk)  ja 
muistisairaiden tehostetussa palveluasumisessa välillä 118,50 – 128,50 € (3.599 – 
3.919 €/kk). Kaikilla hoitoisuuden mukaan hinnoitelluilla ateriapalvelu kuului hoitoon 
ja hoivaan. 

Suurin osa yrityksistä oli ilmoittanut vuokrista maksimi- ja minimihinnat, jotka vaihteli-
vat välillä 157,33 – 620 €/kk. Kolmessa yksikössä oli kaikille asukkaille sama vuokra. 
Niiden suuruudet olivat 389 €/kk, 613 €/kk ja 816 €/kk. (Palveluasuminen, Palve-
luSantra.) 
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4.6 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Nivala, Sievi, Ylivieska, Alavieska) 

 
Peruspalvelukuntayhtymä  palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä 
olevat nettotulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, elä-
ketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e §:ssä maini-
tuin poikkeuksin.  
 
Hoivaan sisältyvät asukkaan tarvitsemat henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon 
kuuluvat palvelut, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieni-
aan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytet-
tävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu. Asukas maksaa vuokran ja ateriat suo-
raan palveluntuottajalle. Asiakkaan käyttövara on vuokran, ateriamaksun ja omavas-
tuuosuuden jälkeen vähintään 150 euroa kuukaudessa. (Palveluseteli tehostetussa 
palveluasumisessa) 
 
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on ollut käytössä peruspalvelukuntayhty-
mässä kaksi vuotta. Palveluseteliin sisältyvät palvelut on määritelty vastaamaan 
kunnallisen palveluasumisen sisältöä. Palvelusetelitoiminnan alkuvaiheessa yhden 
palvelutalon ostopalveluasiakkaille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä palveluseteliasiak-
kaina samaan taloon sopimuskauden loppuessa. Pienituloisimmille asiakkaille on 
tehty palvelusetelilain 8 §:n mukaisia korotuspäätöksiä palvelusetelin arvoon, koska 
laskelmissa heille ei ole jäänyt käyttöön asiakkaan käyttövaraa, joka heillä oli määri-
tetty tasoon 100 €/kk. 
 (Palvelupäällikkö Riitta-Liisa Kujala 2011) 
 
Palvelusetelin arvo määräytyy nettotulojen mukaan. Taulukossa on palvelusetelin 
arvot tuloluokittain. 
 
Taulukko, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelusetelin arvo 
Nettotulot €/kk Palvelusetelin  

arvo €/vrk  
(arvo €/kk) 

Nettotulot €/kk Palvelusetelin  
arvo €/vrk  
(arvo €/kk) 

< 900 € 84,94 (2.590,67) 1.700 – 1.799 66,93 

901 – 999 83,40 1.800 – 1.899 64,87 

1.000 – 1.099 81,35 1.900 – 2.049 62,80 

1.100 – 1.199 79,28 2.050 – 2.249 57,66 

1.200 – 1.299 77,22 2.250 – 2.449 54,57 

1.300 – 1.399 75,17 2.450 – 2.649 48,39 

1.400 – 1.499 73,11 2.650 – 2.849 44,27 

1.500 – 1.599 71,04 2.900 – 3.100 41,18 

1.600 – 1.699 68,98 3.001 – 36,03 (1.098,92) 
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Kallion kuntayhtymän alueella toimii 11 hoivakotia, jotka tarjoavat palveluasumista. 
Kaikkien yksiköiden kohdalla ei ole mainittu hintatietoja. Pitkäaikaishoivan hinnat 
vaihtelevat 85 – 95 €/vrk, jolloin ateriat maksetaan erikseen, niiden hinnan vaihdel-
lessa 12 - 16 €/vrk. Yksi yrittäjä ilmoitti kulut yhteissummana, jolloin vuorokausihinta 
oli 114 €/vrk. Vuokran hinnan 338 €/kk, oli ilmoittanut yksi yrittäjä. (Yksityiset hoito-
kodit Kallion alueella.) 

 
 

4.7 Tampere 

 
Tampereella palvelusetelin kehittäminen tapahtui vuosina 2009 - 2011 Sitran rahoit-
tamassa hankkeessa seudullisessa yhteistyössä perustuen Tampereen Ikäihmisten 
palveluiden lautakunnan päätökseen vuodelta 2008. Lähtökohtana oli, että rakenne-
taan yleinen malli, jota voidaan soveltaa eri kunnittain mm. erilaisten hinnoitteluperi-
aatteiden mukaisesti.   
 
Tampereen palvelusetelin arvon määrittely perustui seudullisen työryhmän linjanve-
toihin. Lähtökohtana oli, että palveluseteli on kaikille kuntalaisille tarjolla oleva vaih-
toehto. Muita lähtökohtia oli, että pienituloiselle asiakkaalle palvelusetelin käyttö on 
samanhintaista, kuin kunnan oman tuotannon palvelun käyttö ja että mitä suuremmat 
ovat asiakkaan tulot, sitä suurempi on omavastuu. Lähtökohtaisesti Tampereella ha-
luttiin kehittää palvelusetelimalli, joka ei lisää ikäihmisten tehostetun palveluasumi-
sen kustannuksia. 
 
Kehitettäessä Tampereen palveluseteliä valmisteltiin useita vaihtoehtoisia malleja. 
Tehostelun palveluasumisen osalta palvelusetelin arvoa määritettiin mm. suhteessa 
alimpaan markkinoiden tarjoamaan hintaan, suhteessa ostopalvelujen keskihintaan 
sekä suhteessa kunnan oman tuotannon laskennolliseen hintaan. 
 
Tampereen kaupungin ostamien tehostetun palveluasumisen palveluiden keskihinta 
oli 3.111 €/kk, joka vastaa hintaa 102 €/vrk. Kun palvelusetelin lähtöhinnaksi asetet-
tiin 93 €/vrk tulee palvelusetelin lähtöarvoksi 2.836 €/kk. Asettamalla palvelusetelin 
lähtöarvon 9 €/vrk alemmas kuin ostopalveluiden kustannus on, saavutetaan jokai-
sen palvelusetelivalinnan tehneen kohdalla vähintään 275 € säästö kuukaudessa. 
 
Omavastuuosuuden määrittämisessä asiakkaan tuloiksi huomioidaan bruttotulot ja 
KELA:n eläkkeensaajan hoitotuki. Kunnallista asiakasmaksua vastaavan osuuden 
päälle tulee lisäprogressio 0 – 20 % asiakkaan tulojen mukaan. Palvelusetelin lähtö-
arvosta vähennetään lisäksi ateriamaksu 270 €/kk ja turvapalvelumaksu. Turvapal-
velumaksut ovat tulosidonnaisia ja niiden suuruudet ovat 17, 24, 32 ja 40 €/kk. 
 
Tampereen tehostetun palveluasumisen palvelusetelimalli ei ole kunnalle kustan-
nusneutraali alimmassakaan tuloluokassa. Verrattuna kunnallisiin asiakasmaksuihin 
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palveluseteli tuo lisäprogression myötä kaupungille sitä suuremman säästön, mitä 
suurempituloisesta asiakkaasta on kyse.  
 
Tampereen tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallissa käytetään termiä ”las-
kennallisen omavastuuosuuden painokerroin %”, jolla tarkoitetaan sitä omavastuu-
osuuden korotusta, jonka verran enemmän asiakas maksaa valitessaan kunnallisen 
vaihtoehdon asemasta palvelusetelillä yksityisen palveluntuottajan. Kyseessä on 
hinnoittelun lisäprogressio-elementti. 
 
Lisämaksu nousee prosentuaalisesti sitä suuremmaksi, mitä suuremmat ovat asiak-
kaan tulot alkaen bruttotuloluokan 1.000 – 1.200 €/kk 1 %:sta päätyen bruttotuloluo-
kan yli 3.000 €/kk 20 %:iin. 
 
Esimerkiksi alle tuhannen euron kuukausituloilla asiakas maksaa palvelusetelin 
omavastuuta 469 €/kk, joka on saman verran, kuin alin kunnallinen asiakasmaksu. 
Palvelusetelin arvoksi tulee tällöin 2.367 €/kk. Tampereen tehostetun palveluasumi-
sen asiakkaista alimpaan maksuluokkaan kuuluu noin 10 % asiakkaista. Alimman tu-
loluokan osalta kunta ei saavuta säästöä sen osalta, että asiakkaan maksuosuus 
kasvaisi, vaan sen kautta, että palvelusetelin maksimiarvo on alempi, kuin ostopalve-
lujen tai oman tuotannon keskimääräinen kustannus. 
 
Tampereen kaupungin laatimassa esimerkkilaskelmassa palvelusetelin arvioidusta 
vaikutuksesta kustannuksiin, kaupunki saavuttaa keskimäärin noin 3.000 euron vuo-
sisäästön kustakin tehostetun palveluasumisen palvelusetelin valinneesta asiakkaas-
ta verrattuna kustannukseen, joka aiheutuisi tämän kunnalliseen palveluun hakeu-
tumisesta.  
 
3.500 €/kk bruttotuloilla, joka kuuluu toiseksi ylimpään 3.001 – 4.000 €/kk maksu-
luokkaan, omavastuuosuudeksi tulee 1.624 €/kk, kun se kunnallisena asiakasmak-
suna olisi 1.353 €/kk. Palvelusetelin arvoksi tulee tällöin 1.212 €/kk, kun kaupungin 
kustannukseksi olisi ostopalvelun tapauksessa tullut 1.483 €/kk.  
 
Kaupungin laskennollinen säästö lisäprogressiosta verrattuna ostopalveluun on täs-
sä tapauksessa 271 €/kk eli 3.252 €/vuosi. Vastaavasti korkeimman tuloluokan asi-
akkaan maksu on palvelusetelillä 20 % korkeampi mitä hän maksaisi kunnan osto-
palveluna hankkimassa vaihtoehdossa. Yli 3.000 €/kk tulotasoon yltäviä asiakkaita 
on Tampereen tehostetun palveluasumisen asiakkaista 5,6 % (29 henkilöä). 
 
Tampereen kaupungin palvelusetelin käyttöönotosta saavuttama säästö tulee kah-
den eri elementin kautta. Lisäprogression tuoman säästön lisäksi tulee palvelusetelin 
lähtöarvon asettamisesta aiheutunut keskimääräinen säästö 275 €/kk. Tällöin esi-
merkiksi ylimmän tuloluokan esimerkkitapauksen 3.500 €/kk kaupungin saavuttama 
säästö on 275 €/kk + 271 €/kk = 546 €/kk, joka tekee 6.552  €/vuosi. 
 
Alla olevassa Tampereen kaupungin laatimassa taulukossa esitellään Tampereen 
kaupungin palvelusetelin arvot, omavastuuosuudet tuloluokkien mukaan sekä palve-
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lusetelitoiminnan ja ostopalveluiden asiakasmaksujen ja lisäprogression tuoma kus-
tannusero kaupungille. 

 
Taulukko, Tampereen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvot ja omavastuuosuudet 

LÄHTÖARVONA PALVELUASUMISEN TUOTANTOKUSTANNUS 93 €/VRK=2836 €/KK

Bruttotulot / euroa

Laskennallisen
omavastuuosuuden 
painokerroin%

Alle 1000 0,00 %
1000-1200 1,00 %
1201-1400 2,00 %
1401-1600 3,00 %
1601-1800 4,00 %
1801-2000 5,00 %
2001-2500 7,00 %
2501-3000 15,00 %

3001- 20,00 %

996 469 2367 2367 469 0
1100 502 2334 2339 497 5
1400 622 2214 2226 610 12
1600 700 2136 2156 680 20
1850 814 2022 2061 776 39
2450 1054 1782 1851 986 69
3500 1624 1212 1483 1353 271

D. Kaupungille jäävä 
kustannus, kun 
asiakasmaksu 
vähennetty 

E. Nykyinen 
asiakasmaksu 

F. Erotus: 
omavastuuosuus-
nyk. asiakasmaksuA. Asiakkaan 

bruttotulot/kk (esim.)

B. Omavastuu-
osuus C. Palvelusetelin 

arvo

 
(Ikäihmisten palveluiden lautakunta § 47, 14.4.2010) 

 
Tampereen palveluseteli on kattavuudeltaan laaja. Palveluseteliin sisältyy hoidon ja 
hoivan lisäksi myös siivous, ateriat ja palvelukodin turvapalvelut. Asiakas maksaa 
erikseen vuokran, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut. (Ikäihmisten palvelujen 
lautakunta 14.4.2010, § 47)  

 
Palvelusetelillä asumispalveluita tarjoavia yksiköitä on Tampereella 18. Keskivuoro-
kausihinta hoidolle ja hoivalle on 108,17 €/kk. Kuukauden hoidon ja hoivan keskihinta 
on 3.299,19 €/kk. Ateriat ja turvapalvelu sisältyvät hintaan. Hoidon ja hoivan lisäksi 
asiakas maksaa vuokran, joka vaihtelee välillä 210 - 756 €/kk. Asumismuoto voiolla 
tehostetussa palveluasumisessa myös ryhmäkoti. (Tehostetun palveluasumisen pal-
veluseteli, 12/2011) 

 
 

4.8 Hämeenlinna 
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Hämeenlinnan palvelusetelimallissa palveluseteli myönnetään hoivaan ja hoitoon. 
Määritellystä setelin maksimiarvosta vähennetään tulojen mukainen kotipalvelumak-
su ja ympärivuotisen palveluasumisen kuukausimaksu 50 €/kk. Palveluasumisessa 
on neljä eri palvelusetelituotetta, joiden sisältö ja hinta määräytyvät asiakkaan hoitoi-
suuden mukaan. Palvelusetelin maksimiarvot ovat: 

 
 

Taulukko, Hämeenlinnan kaupungin palvelusetelin arvo 
Palveluasuminen 1.100 €/kk 

Tehostettu palveluasuminen 1.950 €/kk 

Dementiahoiva 2.500 €/kk 

Vaativa dementiahoiva 2.700 €/kk 
 

Palvelusetelituotteiden kuvaukset (hoitoisuustasot) on kuvailtu Hämeenlinnan kau-
pungin sivustoilta (Palveluasumisen palveluseteli). 

Hämeenlinnan kaupunki on määritellyt 3 eri asiakasryhmää, jotka voivat päästä ym-
pärivuorokautiseen pitkäaikaishoivaan. Ne ovat 1. fyysisesti huonokuntoiset ja moni-
sairaat, 2. karkailevat ja vaeltelevat muistisairaat ja 3. muistisairaat, jotka eivät kar-
kaile. Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään MMSE 
mittaria ja Ravatar-toimintakyky mittaria. (Hämeenlinna, IKLA 15.6.2011 §55)  

Hämeenlinnan kaupungin internet-sivuilla on luettelo tehostetun palveluasumisen 
palveluntuottajista. Yrityksiä on kuusi. Tuottajien sivustoille on linkit kunnan sivustol-
ta. Kolmen yrittäjän sivustoilla on hintatietoja. Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy yritysten 
tietojen mukaan hoiva, ateriat ja vuokra. Kahdella yrittäjällä on tarjolla useamman eri 
hoitoisuuden mukaan hinnoiteltuja palveluita. Yksi tuottaja tarjoaa hoitoisuuden mu-
kaan hinnoiteltua palveluita, mutta niitä ei ole tarjolla kaikkia kolmea tasoa. Kuukau-
sihinnat vaihtelevat välillä 3.522,50 €/kk – 4.700,00 €/kk. (Tehostetun palveluasumi-
sen palveluseteli) 

Sami Uotisen mukaan (2009, s. 60-61) Hämeenlinnassa voidaan myöntää toimeentu-
lotukiperustein tukea asumiseen, jos asiakkaan tulot ja varallisuus eivät riitä palve-
lusetelin omavastuuosuuden, vuokran ja henkilökohtaisten kulujen kattamiseen. 

 
 

4.9. Jyväskylä 

 
Jyväskylässä tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä on neljä eri hoitoisuus-
luokkaa. Hoitoisuuden määrittämiseen käytetään RAVA ja MMSE tuloksia (painotuk-
set RAVA 80 % ja MMSE 20 %). Tulokset syötetään laskentataulukko työkaluun, jos-
ta saadaan asiakkaan palvelusetelin taso. Palvelusetelin arvo vaihtelee 1.976 €/kk – 
3.344 €/kk hoitoisuuden mukaan. Palvelusetelin lähtöarvosta vähennetään nettotu-
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loihin sidottu kunnallista palveluasumisen asiakasmaksua vastaava asiakasosuus 
(omavastuuosuus). (Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli, 2011.) 
 
Palvelusetelillä voi kattaa hoidon ja hoivan, tukipalveluiden ja aterioiden kustannuk-
sia. Palvelusetelituottaja ilmoittaa siis yhden hinnan, johon sisältyvät kaikki edellä 
mainitut palvelut sekä erikseen vuokran hinnan. Kuten muissakin palveluseteleissä 
asiakas maksaa lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulunsa itse. (Ympärivuorokauti-
sen palveluasumisen palveluseteli, 2011.) 
 
Palvelusetelin maksaminen keskeytyy heti sekä kunnan että asiakkaan osalta, kun 
asiakas joutuu sairaalahoitoon (Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli, 
2011).  
 
Palvelusetelillä tehostettua palveluasumista tuottavia yksiköitä on Jyväskylässä kuu-
si. Tuottajien kuukausihintojen keskiarvot vaihtelivat hoitoisuustaso 1:n 2.421,70 €/kk 
ja hoitoisuustaso 4:n 3.605,10 €/kk välillä.  Viisi yrittäjää tarjoaa kaikkien neljän hoi-
toisuustason palveluita. Näistä viidestä neljän hinnat ovat hyvin lähellä Jyväskylän 
kaupungin määrittelemiä palvelusetelin arvoja. Yhden tuottajan hinnat ovat huomat-
tavan korkeat ja nostavat keskiarvoa. Huoneiden vuokrat on ilmoitettu neliöhinnoilla. 
Ne vaihtelivat välillä 9,10 – 14,73 €/m². (Jyväskylä, ympärivuorokautinen palvelu-
asuminen, 2012.)  
 

 
4.10 Yhteenveto eri kuntien tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käytännöistä 

 
Selvityksessä tarkasteltiin yhdeksän eri kunnan palvelusetelimalleja. Malleista kol-
me on bruttotulosidonnaisia, loput ovat nettotulosidonnaisia. Kuusi palveluseteli-
mallia perustui luokiteltuihin tulotaulukoihin. Kolmessa mallissa palvelusetelin läh-
töarvosta vähennetään omavastuuosuus, joka perustuu kotihoidon asiakasmaksui-
hin ja muihin kuntakohtaisesti vaihteleviin lisäosiin. Kahdessa palvelusetelimallissa 
huomioitiin hinnoittelussa hoitoisuus.  
 
Palvelusetelillä saa kattaa hoivan ja hoidon kuluja kahdessa palvelusetelissä (Oulu, 
Hämeenlinna). Hoivan, hoidon ja aterian kuluja sai kattaa kolmessa palveluseteli-
mallissa. Kaikkia mahdollisia kuluja sai kattaa kahdella eri palvelusetelillä (Tampere 
ja Jyväskylä). Kahdella palvelusetelillä sai kattaa hoivan ja hoidon kuluja pienin li-
säyksin. 
 
Se mitä palvelusetelillä saa kattaa, näyttää vaikuttavan kustannuksiin siinä tapauk-
sessa, että palvelusetelin hinta on sidottu tiettyyn osaan palveluita ja yrittäjän hin-
nat ovat edulliset juuri tuolle palvelulle. Jos asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin 
arvo on alhaisempi kuin yrittäjän tuottama palvelu, leikkautuu palveluseteli yrittäjän 
tuottaman alhaisemman hinnan mukaiseksi. Tämä vaikutus näkyy erityisesti tu-
losidonnaisissa palveluseteleissä pienemmän tulotason asiakkailla edullisen hinta-
tason palveluissa. Yrittäjien hoivan hinnat ovat pääsääntöisesti suuremmat kuin 
palvelusetelin arvo, jolloin asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvoa ei vähen-
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nä se, että hoivan hinta olisi alhaisempi kuin myönnetty palvelusetelin arvo. Asiak-
kaalle tulevaan omavastuuosuuden suuruuteen vaikuttaa muun muassa se, miten 
kunnat ovat tuotteistaneet palvelun ja vieneet tuotteistuksen hyväksymiskriteerei-
hin. 
 
Karkeasti jaotellen palveluseteleitä oli kolmea eri tyyppiä: 1. säästöjä tuova suurten 
kaupunkien palvelusetelimalli (Helsinki, Espoo, Vantaa), 2. tuloluokitteluun perustu-
va, arvoltaan asiakkaalle kohtuullinen palvelusetelimalli sekä 3. palvelusetelimallit, 
joissa lähtöarvosta vähennetään kunnallista kotihoidon asiakasmaksua vastaava 
tulosidonnainen omavastuuosuus. (Tampere, Jyväskylä, Hämeenlinna). Yhdeksän 
eri palvelusetelimallin kokoava taulukko on liitteessä 1. 
 

 
4.10.1 Säästöjä tuova suurten kaupunkien palvelusetelimalli (Helsinki, Vantaa, Espoo) 

 
Säästöjä tuova suurten kaupunkien palvelusetelimalli on luokiteltuihin tuloihin pe-
rustuva palveluseteli, jossa tuloluokat ovat sadan euron vaihteluvälillä ja palve-
lusetelin arvo laskee jokaista sadan euron tuloluokan lisäyksestä saman verran. 
Tätä palvelusetelimallia käytetään Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kaikissa 
kolmessa kaupungissa palveluseteli on nettotulosidonnainen. 
 
Palvelusetelien minimiarvot vaihtelevat välillä 200 €/kk ja 100 €/kk.  Pienimmän 
palvelusetelin saa maksimitulorajoilla, jotka vaihtelevat välillä yli 3000 €/kk ja 3500 
€/kk. Pienimmän tuloluokan rajoissa on kaupunkien välillä eroa. Alimman tuloluo-
kan rajat vaihtelevat välillä < 800 €/kk ja < 1600 /kk.  Palvelusetelin maksimiarvot 
vaihtelevat 2500 €/kk ja 2000 €/kk välillä.  
 
Tässä kolmen suuren kaupungin käyttämässä palvelusetelimallissa palvelusetelin 
arvo on asetettu niin, että asiakkaiden voidaan olettaa käyttävän muuta varallisuut-
taan tulojen lisäksi tai saavan taloudellista tukea läheisiltään palvelusetelin kustan-
nusten kattamiseen. Lisärahoituksen tarvetta lienee kaikissa tuloluokissa huomioi-
den paikkakuntien yleinen hintataso. Suurituloisten asiakkaiden palveluseteli on ar-
voltaan niin pieni, että heidän on varmasti käytettävä varallisuuttaan kulujen katta-
miseen.  
 
Vantaalla palvelusetelikäytäntö on pienempien tuloluokkien asiakkaiden kannalta 
kustannusystävällisempi kuin Espoossa ja Helsingissä. Palvelusetelinarvo alkaa 
laskea vasta 1.600 €/kk tuloluokan jälkeen edellä kerrotulla tavalla. Sitä ennen pal-
velusetelin arvo laskee 50 € aina sadan euron tuloluokan lisäystä kohden. 
 
Tällä palvelusetelimallilla palveluitaan tuottavia yrittäjiä on pääkaupunkiseudulla 
runsaasti (41-66). Lisäksi Helsinki on hyväksynyt muualta Suomesta noin 50 palve-
luntuottajaa. Helsingin kaupungin hyväksymien palveluntuottajien hintoja ei ole in-
ternetissä koottuna. Palveluntuottajien hinnat ovat esillä Espoon ja Vantaan sivus-
toilla. Hintojen perusteella voi arvioida keskimääräisten kokonaiskulujen (hoiva, ate-
riat ja vuokra) olevan noin 4.100 €/kk asiakasta kohden. 
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Säästöjä tuova suurten kaupunkien palvelusetelimalli on problemaattinen suhtees-
sa Palvelusetelilain 7 §:n säädökseen palvelusetelin arvon kohtuullisuudesta asiak-
kaan kannalta. 
 

 
4.10.2 Tuloluokitteluun perustuva, arvoltaan asiakkaalle kohtuullinen palvelusetelimalli (Ou-
lu, Lahti, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio) 

 
Tuloluokitteluun perustuvassa, arvoltaan asiakkaalle kohtuullisessa kolmessa pal-
velusetelimallissa tuloluokat eivät ole tasasuuria. Tuloluokkaa kohden tuleva palve-
lusetelin arvon lasku ei ole samansuuruinen, eikä niin jyrkkä kuin suurten kuntien 
mallissa kutakin tuloluokkaa kohden. Tämän tyyppistä palvelusetelimallia käytetään 
Oulussa ja Lahdessa. Tähän malliin voidaan katsoa kuuluvan myös Peruspalvelu-
kuntayhtymä Kallion palvelusetelin. 

 
Lahden ja Oulun palvelusetelien minimiarvot vaihtelevat välillä 1.769 €/kk ja 1.795 
€/kk. Pienimmän suuruisen palvelusetelin tuloraja on molemmissa kaupungeissa 
3.000 €/kk. Pienimmän tuloluokan rajat vaihtelevat välillä < 1.100 €/kk ja < 1.000 
/kk.  Palvelusetelin maksimiarvot vaihtelevat 2.920 €/kk ja 2.989 €/kk välillä. 
 
Tämän asiakkaalle kohtuullisen palvelusetelimallin maksimiarvo on vähintään 400 
€/kk korkeampi kuin suurten kuntien mallissa. Palvelusetelin minimiarvo on vähin-
tään 1.500 €/kk korkeampi kuin suurten kuntien mallissa. Palvelusetelillä lienee 
mahdollista kattaa kulut ilman lisävarallisuutta. Oulun ja Lahden välillä on eroja. 
Oulussa asiakkaalta huomioidaan tulot nettona ja Lahdessa bruttona. Oulussa on 
ateriakustannukselle asetettu hintakatto 13 €/vrk. 
 
Palveluntuottajia on Oulun seudulla 20 ja Lahdessa 12. Tuottajien hinnat on Oulus-
sa selkeästi esitetty. Keskimääräinen kokonaiskulu (hoiva, ateriat, vuokra) asiakas-
ta kohden on noin 3.500 €/kk. Lahdessa on esitetty hinnat usealla eri tavalla. Osalla 
tuottajista aterian hinta kuuluu hoivaa ja osalla ei. Muutamat tuottajat tarjoavat hoi-
vaa kahdella eri hinnalla hoitoisuuden mukaan. Lahdessa asiakkaalle tuleva koko-
naiskustannus vaihtelee palvelukokonaisuudesta riippuen noin 3.600 €/kk ja 4.300 
€/kk välillä. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tehostetun palveluasumisen palveluseteli perus-
tuu myös tuloluokitteluun. Palvelusetelin maksimi- ja minimiarvot ovat matalammat 
kuin Oulussa ja Lahdessa. Maksimiarvo on noin 400 €/kk pienempi. Vastaavasti 
Kallion alueen palveluntuottajien ilmoittamat hinnatkin ovat edullisempia. Hintatie-
dot ovat puutteellisesti esillä mutta edullisimmillaan kokonaiskustannus asiakasta 
kohden voi olla noin 3.300 €/kk luokkaa. Kalliossa palvelusetelin maksimiarvo on 
600 €/kk pienempi kuin Oulussa ja Lahdessa.  Kalliossa palveluseteliasiakkaalle tu-
lee jäädä aterian, hoivan ja omavastuun jälkeen 150 €/kk käyttövara. 
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4.10.3 Palvelusetelimallit, joissa lähtöarvosta vähennetään kunnallista kotihoidon asiakasmaksua 
vastaava tulosidonnainen omavastuuosuus (Tampere, Jyväskylä, Hämeenlinna) 

 
Palvelusetelimalleissa joiden omavastuu on kotihoidon asiakasmaksua vastaava, 
on eniten vaihtelua keskenään. Jyväskylän ja Hämeenlinnan mallit ovat hoitoisuus-
luokiteltuja. Molemmissa kaupungeissa on neljä eri hoitoisuusluokkaa. Palvelusete-
lin lähtötasot ovat kaikilla hoitoisuuksilla Jyväskylässä 388 €/kk - 876 €/kk korke-
ammat kuin Hämeenlinnassa. Lähtöarvosta vähennettävä kotihoidon maksua vas-
taava osuus on Jyväskylässä sidottu nettotuloon ja Hämeenlinnassa bruttotuloon. 
Näin esimerkiksi 1.500 € bruttotuloilla omavastuu on Jyväskylässä noin 360,00 €/kk 
ja Hämeenlinnassa 390,00 €/kk. Omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen Jyväs-
kylässä korkeimmalla hoitoisuudella palvelusetelin arvo olisi noin 2.900 €/kk ja Hä-
meenlinnassa 2.300 €/kk asiakkaan tulojen ollessa 1.500 € bruttona. 
 
Palveluntuottajia on Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa molemmissa kuusi. Jyväsky-
lässä hinnat ovat selkeästi esillä Klemmaripalvelussa. Alimmalla hoitoisuudella 
tuottajien keskiarvohinta on noin 2.400 €/kk. Korkeimmalla hoitoisuudella tuottajien 
keskiarvohinta on noin 3.600 €/kk. Hintoihin kuuluu hoiva, ateriat ja tukipalvelu. 
Vuokran osuutta ei voitu arvioida mukaan kustannuksiin, koska hinnat ilmoitettiin 
neliöhintoina.  
 
Hämeenlinnassa hinnat ovat puutteellisesti esillä. Kaikilta yrittäjiltä ei ollut tietoja 
näkyvissä tai ilmoitetuista hinnoista ei selvinnyt mitä hoitoisuusluokkaa ne vastasi-
vat. Alimmillaan kuukausihinnat olivat noin 3.500 €/kk ja korkeimmillaan 4.700 €/kk. 
Yrittäjien tietojen mukaan hinnat olivat kokonaishintoja sisältäen myös vuokran. 
Hämeenlinnan kaupunki antaa palvelusetelin vain hoivan kustannuksiin, joten hin-
tatiedoissa olisi ollut hyvä näkyä myös eritellyt hinnat. 
 
Tampereella on yksi hoitoisuusluokka. Palvelusetelin lähtöarvo on 2836 €/kk. Kun-
nallista asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus kerrotaan tuloluokan mukaan 
nousevalla painokertoimella. Painokerroinomavastuuseen lisätään ateriakustannus 
270 €/kk ja tulosidonnainen turvapuhelinkustannus. Näin muodostuu palvelusetelin 
lähtöarvosta vähennettävä omavastuu kokonaisuudessaan. Asiakkaan tulojen ol-
lessa 1.500 €/kk bruttona, olisi hänen omavastuuosuutensa noin 660 €/kk ja palve-
lusetelin arvo 2.176 €/kk. Palveluntuottajia on Tampereella 18. Palveluntuottajien 
kokonaiskustannus asiakasta kohden on noin 3.900 €/kk asiakasta kohden. 
 
Jyväskylän palvelusetelissä on pienin omavastuuosuus. Hämeenlinnassa ja Tam-
pereella asiakkaalle katettavaksi jäävä osuus on suurempi johtuen bruttotulosidon-
naisuudesta, palvelusetelin lähtöarvosta sekä palveluntuottajien hintatasosta. Tam-
pereella korkeimmissa tuloluokissa omavastuun osuus on suhteessa suurempi pai-
nokertoimen takia. 
 
 



 

37 

 

5. Kainuun ympärivuorokautisen asumisen nykytilanne 

 
Tässä luvussa kerrotaan eri taustatekijöistä, jotka vaikuttavat palvelusetelin arvon 
määrittämiseen. Niitä ovat kuntayhtymän nykyisten ostopalveluiden keskihinta sekä 
vertailukohtana kuntayhtymän tehostetun palveluasumisen oman palvelutuotannon 
keskihinta. Nykyistä asiakasmaksukäytäntöä tehostetussa palveluasumisessa tarkas-
tellaan, koska eri palvelusetelimalleissa on arvioitava asiakasmaksujen osuus brutto-
kustannuksista. 

 
 

5.1.1 Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan  järjestämistavat ja paikkamäärät Kainuussa 

 
Ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vuonna 
2011 yhteensä 784. Hoiva on järjestetty seuraavalla tavalla: 

• Laitoshoito: 216 oman palvelutuotannon paikkaa 

• Tehostettu palveluasuminen: 328 oman palvelutuotannon paikkaa 

• Tehostettu palveluasuminen: 240 ostopalvelupaikkaa 
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5.2  Tehostettu palveluasuminen Kainuussa 

 
Kainuun kuntayhtymä järjestää tällä hetkellä tehostettua palveluasumista omana tuo-
tantona sekä ostopalveluna yksityisen sektorin palveluntuottajilta puitesopimuksella. 
 
Vuonna 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli oman tuotannon tehostetussa 
palveluasumisessa 328 paikkaa ja ostopalveluissa 240 paikkaa. (Tilinpäätös ja vuo-
sikertomus 2010, Tilasto-osa, s.75).  
 
Ostopalveluiden osuus tehostetusta palveluasumisesta on 42,3 % ja oma tuotannon 
osuus 57,7 %. Valtakunnallisesti tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden osuus 
on ollut vuonna 2009 50,5 % ja kuntien oman tuotannon osuus 47 % 
.(Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut.) 
 
Ostopalveluna järjestettävän palveluasumisen paikat jakautuivat seudullisesti siten, 
että paikoista oli Kajaanin seudulla (seutu 1) noin 70 %, Kuhmo-Sotkamon seudulla 
(seutu 2) noin 15 % ja Ylä-Kainuun seudulla (seutu 3) noin 15 % (Tarjouspyyntö 
28/2010). 
 

 
5.3  SAS-prosessi 

 
Asiakkaan sijoittuminen ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan perustuu SAS-
työryhmän arvioon. Arvion tekemistä varten täytetään Selvitys hoitopaikkaa varten – 
lomake. SAS-työryhmä arvioi asiakkaan asumispalvelun tarvetta käyttäen tehostet-
tuun palveluasumiseen ohjaamisen kriteereitä.  
 
Kun SAS-työryhmän arvio tarkoituksenmukaiseksi hoitopaikaksi on tehostettu palve-
luasuminen, asiakkaan hoito voidaan järjestää kuntayhtymän oman tuotannon palve-
luasumisessa tai ostopalvelupaikassa. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla ei ole 
oikeutta valita julkista asumispalvelupaikkaansa, mutta asiakkaan/omaisen toive hoi-
topaikasta pyritään ottamaan huomioon. Kuntayhtymän SAS-toimintasääntö on päi-
vitetty keväällä 2011. (Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 92, 16.3.2011) 
 
 

5.4  Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut Kainuun maakunta kuntayhtymässä 

 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän tehostetun palveluasumisen oman tuotannon ja 
ostopalvelupaikkojen asiakasmaksujen määräytymisestä on päätetty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa 16.12.2009 § 365 (Kainuun maakunta –kuntayhtymässä hoito-
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kodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunnan asiakkailta perittävät maksut 
1.1.2010 alkaen).  
 
Ostopalveluna järjestetyssä tehostetussa palveluasumisessa kuntayhtymä maksaa 
palveluntuottajalle hoivamaksun, tukipalvelun (siivous ja vaatehuolto) sekä ateriapal-
velun. Kuntayhtymä perii asiakkaalta sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeen mukai-
set asiakasmaksut. Asiakas maksaa vuokran palveluntuottajalle, joka on siten vuok-
ranantaja. Kuntayhtymä perii asiakkaalta asiakasmaksun ja tukipalvelumaksut sa-
moilla perusteilla kuin kuntayhtymän omien hoitokotien asukkailta.  
 
Palvelu ja hoivamaksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti samalla tavoin kuin 
säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta perittävä ylin maksu. Asiakkaan bruttotulois-
ta vähennetään yhden hengen taloudessa 528 €/kk. Ylijäävästä osasta otetaan 35%. 
Saatu summa on asiakasmaksun suurus. Kahden hengen taloudessa bruttotuloista 
vähennetään 975 €/kk ja ylijäävästä osasta otetaan 22 %. Korkeimmalla asiakas-
maksuprosentilla hoivan tarve on yli 30 h/kk. 
 
Taulukko, Hoito – ja palvelumaksun maksuprosentit ja tulorajat 

Hlö määrä Tuloraja 
€/kk 

Suurimman hoidon tarpeen 
mukainen maksuosuus 

1 528  35 % 

2 975  22 % 

 
Pariskuntia koskee tehostetussa palveluasumisessa alempi laskentaluokka, jos he 
asuvat samassa huoneessa.  

Asiakasmaksun määrittämistä varten täytetään tuloselvityslomake. Kainuun kuntayh-
tymässä tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuja määritettäessä otetaan tuloina 
huomioon asiakkaan bruttotulot, kuten veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläkkeet, 
sairauspäiväraha, veroista vapaat tulot, muut tulot ja korvaukset sekä metsätulot. 
Metsätuloina otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puh-
das tuotto, josta vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Vaikka metsäta-
louden verotuksessa on siirrytty pinta-alaverotuksesta metsätulojen mukaan määräy-
tyvään verotukseen, ei vastaavaa muutosta ole tapahtunut asiakasmaksujen määrit-
tämisen osalta, vaan käytetään oletettua pinta-alasta laskettua laskennallista tuottoa.  

Erikseen on määrätty, mitä ei oteta tuloina huomioon. Näitä ovat muun muassa lapsi-
lisä, KELA:n maksama lapsen hoitotuki, asumistuki, rintamalisä yms. (Vanhuspalve-
luiden tuloselvityslomake). 

Asiakasmaksun lisäksi peritään portaittainen palveluasumisen perusmaksu. perus-
maksu sisältää turvapalvelun, tilojen siistimisen tarvittavat aineet, WC- ja käsipyyhe-
paperit, suojakäsineet, ruoka- ja pesulaput, tv-luvan, sanomalehtiä, virkistystoiminnan 
ja lääkkeiden kuljetuksen. 

 

Taulukko, Palveluasumisen perusmaksut  
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Bruttotulot €/kk Palvelun hinta €/kk 
< 588,66  30 € 
588,67 - 908,21 50 € 
908,22 - 1.513,69 80 € 
1.513,70 - 110 € 

 
Tehostetussa palveluasumisessa oletuksena on, että asiakkaan tulot ovat minimis-
sään takuueläkkeen (713,73 €/kk) ja eläkkeensaajan ylimmän hoitotuen (314,41 
€/kk) suuruiset. Tällöin tehostetun palveluasumisen asiakkaan minimitulot ovat 
1.028,14 €/kk. Käytännössä pienimmilläkin tuloilla perusmaksu on 80 €/kk. 
 
Alla olevassa taulukossa on alinta ja ylintä riviä lukuun ottamatta sadan eron välein 
kasvavien tulojen mukaiset asiakasmaksut, jotka muodostuvat palvelu- ja hoivamak-
susta ja perusmaksusta sekä ateria ja tukipalvelumaksusta.  
 
Taulukko, Asiakkaiden tulot ja asiakasmaksut 
Asiakkaan 
tulot €/kk 

Asiakasmaksu / omavastuu-
osuus €/kk 

Ateria ja tukip. 
Maksu €/kk 

Yht. 

1.028,14 255,05 (1.028 – 528)*0,35 + 80 600, 00 755,05 
1.100,00 280,20 (1.100 – 528)*0,35 + 80 600, 00 780,20 
1.200,00 315,20 (1.200 – 528)*0,35 + 80 600, 00 815,20 
1.300,00 350,20 (1.300 – 528)*0,35 + 80 600, 00 850,20 
1.400,00 385,20 (1.400 – 528)*0,35 + 80 600, 00 885,20 
1.500,00 420,20 (1.500 – 528)*0,35 + 80 600, 00 920,20 
1.600,00 485,20 (1.600 – 528)*0,35 + 110 600, 00 958,20 
1.700,00 520,20 (1.700 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.020,20 
1.800,00 555,20 (1.800 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.055,20 
1.900,00 590,20 (1.900 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.090,20 
2.000,00 625,20 (2.000 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.125,20 
2.100,00 660,20 (2.100 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.160,20 
2.200,00 695,20 (2.200 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.195,20 
2.300,00 730,20 (2.300 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.230,20 
2.400,00 765,20 (2.400 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.265,20 
2.500,00 800,20 (2.500 – 528)*0,35 + 110 600, 00 1.300,20 
3.000,00 975,20 (3.000 – 528)*0,35+ 110 600, 00 1.475,20 

 
Kuntayhtymä perii ostopalveluina hankkimassaan palveluasumisessa asiakkaalta 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti ateriamaksun 420 €/kk, sii-
vousmaksun 40 €/kk ja vaatehuoltomaksun 40 €/kk. Tukipalveluiden yhteenlaskettu 
suuruus on 500 €/kk. Asiakkaan brutto- ja nettotulojen ja asiakasmaksujen taulukko 
on liitteessä 2. 
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Asiakasmaksujen osuus oma tuotanto ja ostopalvelu
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Maksut yhteensä

Sairaalahoitojaksojen ajalta ei peritä ateriamaksuja eikä palvelu- ja hoitomaksua. 
Muiden poissaolojen ajalta edellä mainittuja maksuja ei peritä viisi päivää ylittävältä 
osalta. Tukipalvelu ja perusmaksuihin ei tule muutoksia poissaolojen vuoksi. 
 
Alla olevassa kaaviossa on asiakasmaksujen suuruuden kuvaaja suhteessa asiak-
kaan nettotuloihin. 
 
 
Kaavio, Asiakasmaksujen ja nettotulojen kuvaaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
5.5  Asiakasmaksujen alentaminen 

 
Laskettaessa mahdollista asiakasmaksuvapautusta tai asiakasmaksun alentamista 
kunnan itse tuottamissa tai ostopalveluna järjestämissä palveluissa, määritetään asi-
akkaan tulot ja käyttövara sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 25.5.2008 § 140 
mukaan. Tällöin laskemassa asiakkaan tuloiksi huomioidaan nettotulot, eläkkeensaa-
jan hoitotuki, eläkkeensaajan asumistuki ja muut mahdolliset tulot. Menoina huomioi-
daan perusmaksu, hoitomaksu, vuokra, ateriat, lääkekulut ja käyttövara 213,75 €/kk. 
Jos laskelmassa huomioidaan tukipalvelumaksut, on käyttövaran suuruus 153,89 
€/kk. 
 
Käyttövaralla katetaan seuraavat menot: vaatemenot, vaatehuolto, lehtimaksut, tv-
lupamaksut, puhelimen käyttömaksut, vähäiset terveydenhuoltomaksut (käsikauppa-
lääkkeet, hoitotarvikkeet, sairaankuljetuksen omavastuu), henkilökohtaiset puhtaus-
menot, siivouspalvelumaksut, harrastus- ja virkistysmenot ja kuljetuspalvelumaksut. 
 
Kainuun maakunta –kuntayhtymässä tehtiin 2011 asiakasmaksun alentamisia tai niis-
tä vapautuksia noin 150.000 eurolla. Summa perustuu asiakasmaksun alentamisista 
tehtyihin päätöksiin ja se sisältää asumispalveluiden oman ja ostopalveluiden sekä 
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kotihoidon asiakkaiden maksualennukset. Kotihoidon asiakkaita on asiakasmaksujen 
alentamisissa vähän. 
 
Arvio alennusten prosenttiosuuksista on, että 80 % summasta (120.000 €) on ostopal-
veluasiakkaiden alennuksia ja 20 % (30.000 €) oman tuotannon alennuksia. Talousar-
viossa 2011 asiakasmaksujen kertymäksi oli arvioitu yhteensä 3.763.440 €, josta os-
topalveluasiakkaiden asiakasmaksujen osuus on 1.542.900 € ja oman tuotannon asi-
akkaiden osuus 2.220.500 €. Ostopalveluasiakkaiden asiakasmaksuista jäisi saamat-
ta 7,78 % ja oman tuotannon asiakasmaksuista 1,35 %. 
 
Asiakasmaksujen alentamisten osuuksien jakautuminen oman ja ostopalvelun välillä 
on arvio. Asiakasmaksujen alentamisten osuus ostopalvelun  ja omantuotannon osal-
ta asiakasmaksukertymästä yhteensä on tarkempi. Sen suuruus on 4 %. 

 
 

6. Palvelusetelitoiminnan järjestämiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja 

 
6.1 Kustannuslaskenta 

 
Minna Tuominen-Thuesenin (2009, s. 5) raportin mukaan palvelusetelijärjestelmän 
käyttöönotto tuo mukanaan myös haasteita. Palvelusetelillä järjestetyn palvelun ja 
kunnan oman tuotannon välisen kustannuseron selvittäminen on haasteellista, jos 
kunnat eivät ole tuotteistaneet palvelujaan. Kuntien kustannuslaskenta ei yleensä tue 
yksittäisen palvelun hinnan määrittämistä.  
 
Suomen Kuntaliitto on vuonna 2009 julkaissut Tero Tynin, Oiva Myllyntauksen, Päivi 
Rajalan ja Annika Suorron teoksen Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymil-
le. Siinä opastetaan muun muassa edullisuusvertailujen tekemisessä niin, että kun-
nallisten palvelujen tuotantokustannukset ovat vertailukelpoisia yksityisen sektorin 
palvelujen hinnoittelun kanssa. Selvityksessä on hyödynnetty Kuntaliiton laskentaoh-
jeistusta. Lisäksi Kainuun maakunta –kuntayhtymän taloushallinto on ohjeistanut 
edullisuusvertailulaskentaa. 

 
 

6.2 Hallinnollisen työmäärän huomioiminen 

 
Kuntakyselyjen mukaan palvelusetelijärjestelmän ylläpito on voinut lisätä hallinnolli-
sen työn määrää kunnissa. Tämä on johtunut mm. ohjeistuksen väljyydestä tai riit-
tämättömyydestä sekä sähköisen asioinnin puutteesta. (Tuominen-Thuesen, M, s.5.)  
 
Palvelusetelitoiminnassa tarvitaan kattavat informaatiojärjestelmät. Asiakas tarvitsee 
tietoa palveluntuottajista valinnantekoa varten. (Mikkola, H, 2003, s. 12.) Palvelun 
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järjestämiseen kuuluvaa laskentaa, maksuliikennettä ja laadunvalvontaa varten on 
sovittava toimintatavat ja menetelmät. 
 
Tämän selvityksen mukaisesta palvelusetelitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan yli-
määräisiä henkilöstökuluja, sillä toiminnan laajuus on rajattu. Tässä laajuudessa uusi 
palveluseteli voidaan ottaa käyttöön jo olemassa olevan henkilöstön vastaaviin teh-
täviin kuuluvana toimintana. Kainuun maakunta –kuntayhtymässä jo käytössä olevi-
en palvelusetelien palveluohjaus ja palveluseteleiden laskutus hoidetaan vastaavalla 
tavalla muun työn ohessa. 
 

 
6.3 Uhka eriarvoisuuden lisääntymisestä  

 
Palvelusetelilain mukaan: 

palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeam-
maksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisää-
teinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huol-
lolliset näkökohdat huomioon ottaen. (8 §) 

Tämä periaatteessa takaa, että myös pienituloisilla on mahdollisuus palvelusetelin 
käyttöön. Yleinen, jopa sisäisiin ohjeisiin kirjattu käytäntö useissa Suomen kunnissa 
kuitenkin on, että palvelusetelin arvoa ei koroteta, vaan palveluseteliä ei yksinkertai-
sesti tarjota niille asiakkaille, joille palvelusetelin arvoa tulisi korottaa. 
 
Päivi Topo (2009, s. 237-238) tuo artikkelissaan esille kriittisiä näkemyksiä palve-
lusetelitoiminnan valinnanvapautta lisäävistä mahdollisuuksista. Asiakkailla on lähin-
nä isoissa kaupungeissa valinnanvaraa palveluntuottajissa. Jos palveluseteli kattaa 
vain osan hinnasta, on varakkaimmilla paremmat mahdollisuudet maksaa erotus ja 
kilpailla tuottajista. Ikääntyneiden palveluiden markkinoilla palveluiden tarve on suu-
rempi kuin tarjonta. Palvelusetelin lisääntyvässä käytössä nähdään mahdollinen riski 
taloudellisesti ja kuntonsa puolesta heikommassa asemassa olevien asiakkaiden 
kohdalla. Iäkäs tulee helposti riippuvaiseksi omaisten avusta palvelusetelitoiminnas-
sa. 
 
Kirsi Kuusinen-Jamesin (2012, s. 100-101)  tutkimuksessa todettiin, että asiakkaan 
valinnan vapautta tukevia tai sitä estäviä tekijöitä on useita. Asiakkaan koulutus, toi-
mintakyky ja käytössä olevat taloudelliset resurssit parantavat asiakkaan asemaa va-
litsijana. Ikääntymisen ja sairauksien tuoma toimintakyvyn heikkeneminen lisäävät 
asiakkaan riippuvuutta läheisten ja omaisten tuesta. Työntekijöiden asemaa korostuu 
siinä, että he tekevät palvelutarpeen arvioinnin ja myös tietävät palveluista ja esitte-
levät niitä asiakkaille. Valinnanvapaus on tasapainoilua sen kanssa, että palveluiden 
saamisen edellytyksenä asiakkaan toimintakyvyn on oltava alentunut, mutta silti riit-
tävä toimimaan valintoja tekevänä kuluttujana yksin tai läheisten avustamana. 
Omaisten ja läheisten puuttuminen voi asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan. 
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Eriarvoisuutta valinnan vapauden toteutumisessa voi luoda kuntalaisten välille järjes-
telmässä se, että kunnat määrittelevät eri tavoin setelien arvon ja sillä hankittavat 
palvelut. Myös palveluihin pääsyn kriteerit vaihtelevat .(em. s.102.) 
 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan suunnitelmassa vuo-
sille 2012 – 2015 ensimmäiseksi strategiseksi päämääräksi muotoillaan: ”väestön 
terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat ja terveyserot kaventuvat”.  
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin kehittämisen kannalta keskeisiksi kysy-
myksiksi terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta nousee eräitä 
seikkoja. Ensiksikin palvelusetelin suunnittelussa tulee huomioida asiakkaiden tiedol-
liset tarpeet siten, että palveluohjauksen kautta varmistetaan, että palveluseteli on 
kaikkien asiakasryhmien käytettävissä. 
 
Jotta palveluseteli ei lisäisi eri asiakasryhmien eriarvoisuutta, vaan päinvastoin vä-
hentäisi sitä, tulee palveluseteliä voida hyödyntää eri tuloluokkiin kuuluvat asiakkaat. 
Tämä mahdollistetaan määrittämällä palvelusetelin arvo siten, ettei asiakkaan oma-
vastuuosuus nouse kohtuuttomaksi missään tuloluokassa. Omavastuu osuuden suu-
ruutta arvioidaan eri palvelusetelimalleilla ja arvioinnin tuloksia käytetään ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa (IVA+). 
 
Palveluohjauksella vaikutetaan siihen, että erilaisista lähtökohdista ja erilaisen toi-
mintakyvyn omaavat asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon päätöksenteon tueksi. 
Kuusinen-Jamesin (2012, s.106) mukaan palveluntarpeen arvioinnissa tulee ensin 
kuulla ikääntyneen oma näkemys ja tarjota valinnan mahdollisuutta myös heille, jotka 
tarvitsevat enemmän tukea valintojen teossa. Tietoa eri vaihtoehdoista tulee antaa 
riittävästi ja selkeässä muodossa myös kirjallisena. On myös kehitettävä tapoja eri 
tuottajien palveluiden vertailuun ja arvioimiseen. 

 
 

6.4 Palvelusetelin käyttöä estäviä syitä 

 
Palvelusetelilaki (569/2009) määrittää vain yhden tilanteen, joka estää palvelusetelin 
myöntämisen asiakkaalle: 
 

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin 
kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen 
piiriin. (6 § 1 mom) 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivujen mukaan "palvelusetelillä voi hankkia 
sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää 
asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhty-
män tuottamalle palvelulle. Palveluseteliä ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi kiireel-
lisessä hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa." 
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Hallituksen esityksessä palvelusetelilaiksi (HE 20/2009, s. 16) todetaan, että palve-
luseteli ei sovi palveluihin, joihin asiakas ei itse hakeudu tai joissa asiakkaan edusta-
ja ei voi valita palvelua. Sami Uotisen (2009, s. 15-17) tulkinta on, että asiakas tai 
hänen edustajansa valitsee palveluntuottajan ja tahdonvastaisissa ja kiireellisissä 
sosiaali- ja terveyspalveluissa tämä ei ole mahdollista. 
 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran julkaisusarjaan kuuluvan Palvelusetelin 
käyttöönoton käsikirjan (2001, s. 81) mukaan seuraavat tilanteet estävät palvelusete-
lin myöntämisen asiakkaalle: 
 
1) Asiakas haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 
hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. (6 §, laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelusetelistä 569/2009) 
 
2) Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykeneväinen ottamaan vastuuta 
palvelusetelillä tuotetusta palvelusta 
 
3) Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista (12/2008) 
 
Tehostetun palveluasumisen osalta asiakkaiden sijoituspäätökset perustuvat tark-
kaan palvelutarpeen selvittämiseen ja asiakkaan kanssa käytävään palveluohjauk-
seen. Palveluohjauksessa asiakkaista valikoituvat ne, joille palvelusetelivaihtoehtoa 
tarjotaan. 
 

 
6.5 Asiakas ei kykene palvelun laadun valvontaan tai asiakkaan päätöksentekokyky 

on heikentynyt 

 
Palvelusetelilaki (569/2009) määrää, että ”kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän 
asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, 
omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta 
palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan 
määräytyvä asiakasmaksu.” (6 § 3 mom) 
 
Minna Tuominen-Thuesenin mukaan (2009, s. 5) palveluseteli ei sovi kaikille asia-
kasryhmille tai kaikkiin palvelutarpeisiin. Esimerkiksi huonokuntoisille asiakkaille, jot-
ka eivät itse pysty valvomaan palvelun laatua, palveluseteli ei hänen mukaansa sovi. 
Tuominen-Thuesen ei määrittele, mitä hän huonokuntoisella asiakkaalla tarkoittaa, 
mutta tuo esille palveluseteliin usein liitetyn kysymyksen, ovatko asiakkaat aina ky-
keneviä itsenäiseen päätöksentekoon, joka on olennainen osa palvelusetelin ideaa. 
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Palvelusetelin käyttöönoton oppaassa (2011, s. 10) Sitra suosittaa, että myös tapa-
uksissa, joissa asiakkaan päätöksentekokyky on heikentynyt, heille suotaisiin yhden-
vertainen mahdollisuus käyttää palveluseteliä.  
 
Täysi-ikäisen päätöksentekokyky voi olla osin heikentynyt ja henkilöllä voi olla vaike-
uksia ilmaista todellista tahtoaan. Tällöin asiakkaan edunvalvoja, omainen tai muu 
läheinen voi lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) 
eli ns. sosiaalihuollon asiakaslain mukaan avustaa asiakkaan tahdon selvittämises-
sä:  

 
Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuu-
den tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan 
palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden suun-
nitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaih-
toehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteis-
työssä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen 
henkilön kanssa. (§ 9 1 mom) 

 
Samassa pykälässä velvoitetaan sosiaalilautakunnan tai muun vastaavan yhden tai 
useamman kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen tehtäväksi hakea asiak-
kaalle edunvalvoja, jos tämä on ilmeisen edunvalvojan tarpeessa. 

 
Jos täysi-ikäinen asiakas on henkilöään tai varallisuuttaan koskevassa 
asiassa ilmeisen edunvalvonnan tarpeessa, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:n 
1 momentissa tarkoitetun toimielimen tehdä holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) 91 §:ssä tarkoitettu ilmoitus holhousviranomaiselle edunvalvo-
jan määräämiseksi asiakkaalle. (9 § 2 mom) 

 
Vastaavat säädökset löytyvät myös laista potilaan asemasta ja oikeuksista 
(17.8.1992/785, 6 §).  
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän kotihoidon palvelusetelityöohjeessa (2011, s. 4) 
huomioidaan asiakkaan alentuneen päätöksentekokyvyn vaikutusta toimintaan. Lä-
heiset ja omaiset eivät voi tehdä sopimuksia asiakkaan nimissä. Sopimuksia asiak-
kaan nimissä voivat tehdä lasten osalta huoltajat ja täysi-ikäisten osalta edunvalvoja. 
Lisäksi palvelusetelilain 6 § mukaan kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän ase-
ma palveluseteliä käytettäessä sekä antaa asiassa tarpeellista selvitystä. Tilanteissa 
joissa asiakas on oikeustoimikelpoinen, mutta tarvitsee tukea palvelusetelin käytös-
sä, asiakas voi antaa omaiselle tai muulle läheiselle valtakirjan sopimuksen solmi-
mista varten.  
 
Hallituksen esityksessä palvelusetelilaiksi (HE 20/2009, s. 20) todetaan, että jos asi-
akkaan toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hän itse kykene tekemään valintoja ja 
valvomaan saamansa palvelun laatua siten kuin palvelusetelijärjestelmässä on tar-
koitus, kunnan on järjestettävä palvelut, ellei henkilön laillinen edustaja, lähiomainen 
tai muu läheinen toimi henkilön edustajana palvelusetelin käyttöprosessissa. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442
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6.6 Palvelusetelitoiminnan kehittämiskohteita asiakkaiden kokemusten mukaan 

 
Selvitettäessä asiakkaan kokemuksia palvelusetelitoiminnasta on todettu, että yleises-
ti asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palvelun laatuun ja sen tarpeita vastaavuu-
teen. Asiakkaat ovat kokeneet merkitykselliseksi sen, että ovat voineet valita palvelun-
tuottajan. Kainuun osalta asiaa on selvitetty Kajaanin Ammattikorkeakoulun opinnäy-
tetyössä Kainuulaisen ikääntyneen kokemuksia palvelusetelin käytöstä vuodelta 2009. 
(Kukkonen, T. & Seppänen, L. 2009 13–14, 47.)  
 
Kainuulaisten kotihoidon asiakkaiden kokemuksien perusteella palvelusetelitoimin-
nassa löytyy myönteisten kokemusten lisäksi myös kehitettävää. Tulosten perusteella 
vastaajista 46,5 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämästä, että palveluseteli 
kattaa riittävästi kuluja. Avoimen kentän vastauksissa toivottiin suurempaa kulujen 
kattavuutta ja yrittäjien matkakustannusten korvattavuutta.  
 
Noin viidesosa kotihoidon asiakkaista koki, että tiedon hankkiminen palvelusetelistä 
on hankalaa. Vastaajista 23,3 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä, että sai riittävästi 
tietoa palveluseteliyrittäjistä. Avoimen kentän vastauksista nousi myös esille tiedon 
tarve. Kaivattiin yleistä tietoa palvelusetelistä ja käytänteistä sekä yhtenäistä tiedotet-
ta, josta selviäisi palveluita tuottavat palvelusetelikelpoiset yritykset, heiltä ostettavat 
palvelut ja hinnat (Kukkonen, T. & Seppänen, L. 2009 s. 13-15, 50-51.)  
 
Kappaleessa 2.3 ja 2.4 esitettiin palvelusetelilain ja sosiaalihuollon asiakaslain mää-
räykset kunnat velvoitteista koskien asiakkaalle annettavia selvityksiä. Asiakaspalaute 
osoittaa, että tiedotukseen ja neuvontaan on syytä kiinnittää huomiota. 
 

 

7. Palvelusetelin lähtöarvon asettaminen Kainuun maakunta –
kuntayhtymässä  

 

7.1 Tehostetun palveluasumisen oman tuotannon kustannukset edullisuusvertailu-
laskentana 

 

Palvelusetelin hinnan määrittämisen lähtöarvona voidaan käyttää esimerkiksi oman 
tuotannon keskiarvohintaa. Tehostettua palveluasumista on Kainuun maakunta -
kuntayhtymässä omana tuotantona yhdeksässä yksikössä, joissa on yhteensä 328 
pitkäaikaispaikkaa. Omana tuotantona järjestetyssä tehostetussa palveluasumisessa 
ei kustannuksissa huomioida asiakkaiden hoitoisuutta, joten hoidolle ja hoivalle on 
mahdollista laskea vain yksi keskiarvohinta. Ostopalveluissa kuntayhtymä maksaa 
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hoivayrittäjille kahdesta eri hoitoisuusluokasta (tehostettu palveluasuminen ja de-
mentiaryhmäasuminen). 
 
Hoidon ja hoivan keskiarvohinta on laskettu edullisuusvertailulaskennalla Kainuun 
maakunta –kuntayhtymän taloushallinnon ohjeistuksen mukaan. Laskumalli perustuu 
Kuntaliiton julkaisuun Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille (2009). Tällä 
laskentamallilla oman tuotannon kustannukset esitetään vastaavalla tavalla kuin os-
topalveluiden kustannukset. Näin saatuja hintoja voidaan käyttää edullisuusvertai-
lussa yksityisen sektorin ja oman tuotannon hintojen välillä. Vertailtaessa hintoja os-
topalveluiden kustannuksiin, on ostopalveluiden hoivan kustannuksista vähennettävä 
laskennallinen piilevän arvonlisäveron palautus 5 % (ALV § 34 -38,130, 130a).  
 
Taulukossa on kuntayhtymän oman tuotannon yksiköitten yksikkökohtaiset kustan-
nukset ja keskiarvokustannukset. Taulukossa on myös laskennan perustana käytetyt 
31.12.2010 tilastoidut laitoskohtaiset hoitopäivien ja asiakkaiden määrät. Kuntayhty-
män oman tuotannon tehostetun palveluasumisen keskiarvokustannus vuorokautta 
kohti on 105,47 €/vrk, joka tekee 3.216,84 €/kk. 
 
 

 
 
 

Taulukko, Kuntayhtymän oman tuotannon vuorokausi ja kuukausikustannus, vuosi 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla olevassa taulukossa on yksikkökohtaiset kokonaiskustannukset eriteltynä hoi-
vaan ja hoitoon, aterioihin ja tukipalveluihin. 

 
 
 

Yksikkö 
Hoito 
€/vrk 

Ateria 
€/vrk 

Ateria 
€/kk 

Siivous 
€/vrk 

Siivous 
€/kk 

Vaate-
huolto 
€/vrk 

Vaate-
huolto 
€/kk 

Asiak-
kaat 
31.12.10  

Hoito-
päivät 

Kuhmon 
hk. 63,48 16,94 516,67 2,75 83,94 0,81 24,80 

(38_7) 
45 16 408 

Kallio 119,73 11,18 340,99 4,30 131,29 1,30 39,72 
(36_0) 

36 13 059 

Himmeli 73,78 13,59 414,50 3,12 95,22 0,69 21,03 
(65_18) 

83 29 703 
Hyrynsalm. 
hk. 77,69 12,03 366,92 2,76 84,29 1,22 37,33 

(32_0) 
32 11 442 

Koivuranta 78,13 17,28 527,04 4,27 130,32 1,80 54,76 
(16_1) 

17 6 569 
Paltamon 
hk. 84,74 13,68 417,24 4,54 138,47 0,97 29,66 

(12_0) 
12 4 687 

Kurimo 88,88 12,81 390,71 3,09 94,27 0,76 23,07 
(63_5) 

68 21 936 

Toppila 100,10 9,85 300,43 3,59 109,47 1,23 37,56 
(54_0) 

54 17 938 

Emmakoti 102,09 14,45 440,73 0,79 24,11 0,79 24,11 
(12_0) 

12 4561 

Keskiarvo 87,62 13,53 412,80 3,25 99,04 1,06 32,45 
(vakitui-
set_lyho)   
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Taulukko, Kuntayhtymän oman tuotannon kokonaiskustannukset, vuosi 2010  

  
Nettokulut 
€/vuosi 

Hoitovrk 
kpl 

Ateriaostot 
€/vuosi 

Siivous 
€/vuosi 

Vaateh. 
€/vuosi 

Tukipalv. 
€/vuosi 

Asia-
kasm. 

Kurimo 1 949 573,59 21 936 313 469,32 76 926,15 18 823,21 95 749,36 68 
Kuhmo 1 041 585,01 16 408 274 417,63 45 326,55 13 389,73 58 716,28 45 
Sotkamo 2 191 615,60 29 703 405 957,72 94 842,00 20 943,04 115 785,04 83 
Hyryns. 888 977,05 11 442 138 597,74 32 369,20 14 333,28 46 702,48 32 
Koivuranta 513 263,19 6 569 105 730,95 26 584,51 11 170,63 37 755,14 17 
Paltamo 396 402,52 4 678 59 087,70 19 940,04 4 270,36 24 210,40 12 
Toppila 1 795 526,81 17 938 191 509,24 70 937,68 24 340,91 95 278,59 54 
Emmak. 465 621,63 4 561 62 425,87 3 471,46 3 471,46 6 942,92 12 
Kallio 1 563 533,07 13 059 144 925,03 56 718,43 17 159,72 73 878,15 36 
Yht. 10 806 098,47 126 294 1 696 121,20 427 116,02 127 902,34 555 018,36 359 

 
Kun yllä olevan taulukon kokonaiskustannukset jaetaan hoitovuorokausien määrällä 
saadaan painotettu keskiarvo vuorokausikustannuksista. Kustannukset ovat hieman 
alhaisemmat tällä laskentatavalla. Painotettu keskiarvo kuvaa paremmin todellista ti-
lannetta, sillä se huomioi hoitopaikkojen koon keskiarvoa laskettaessa. 

 
Taulukko, vuorokausikustannus, painotettu ka 

  Keskiarvo €/vrk Painotettu keskiarvo €/vrk 

Hoiva ja hoito 87,62 85,56 

Ateriat 13,53 13,43 

Tukipalvelut 4,31 4,39 

Yht. 105,47 103,38 

 
 

7.2 Palveluasumisen ostopalveluiden kustannusten keskiarvohintoja 

 
Alla olevassa taulukossa on  palveluasuminen ja dementiaryhmäasumisen keskiar-
vojen hintoja. 

 
Taulukko, tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden hoidon ja hoivan keskiarvohinnat 

 2010 2011 12/2011 
Tehostettu palve-
luasuminen €/vrk 

80,15 82,63 82,38 

Dementiaryhmäkoti 
€/vrk 

92,50 89,73 90,65 

Keskiarvo €/vrk 86,70 86,18 88,12 

 
Joulukuussa 2011 palveluasumisen ostopalvelupaikkojen todellisten kustannusten 
mukaan laskettu keskiarvohinta hoivan ja hoidon osalta on 88,12 €/vrk, ateriamak-
su 17,25 €/vrk ja tukipalvelumaksu 4,30 €/vrk. Alla olevassa taulukossa esitetään 
hoidon ja hoivan kustannukset sekä aterioiden ja tukipalveluiden bruttokustannuk-
set. Hinta on laskettu yksiköittäin laskenta-aikaan olleilla asiakasmäärillä, eli hinta 
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on laskettu todellisen kuukausimenon mukaan. Palvelukokonaisuuksia oli yhteensä 
27. Hinnassa ei ole huomioitu asiakasmaksuja, joten ne ovat bruttohintoja.  

 
Taulukko, tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden todelliset kustannukset 12/2011 

 €/vrk €/kk €/vuosi 

Hoivan keskiarvo   88,12 2.687,66 32.251,92 

Ateria keskiarvo   17,25    526,13   6.313,50 

Tukipalvelut     4,30    131,00   1.572,00 

Yhteensä 109,67 3.344,79 40.137,42 

 
Kuntayhtymän vanhuspalveluiden asumispalveluiden ostopaikoilla oli yhteensä 313 
asiakasta vuonna 2011. Hoitopäiviä ostopalveluissa kertyi 75.565.  

 
 
7.3 Vertailu oman tuotannon ja ostopalveluina hankitun tehostetun palveluasumi-

sen hintojen välillä 

 
Vertailtaessa oman tuotannon hintoja ostopalveluiden kustannuksiin, on ostopalve-
luiden hoivan kustannuksista vähennettävä laskennallinen arvonlisäveron palautus 5 
%. Ostopalveluiden keskiarvokustannus oli 109,67 €/vrk (12/2011). Siitä tehtävä kun-
tayhtymän saama viiden prosentin arvonlisäveron palautus on  5,48 €/vrk. Tällöin os-
topalveluiden kustannukset kuntayhtymälle yhdestä tehostetun palveluasumisen os-
tovuorokaudesta ovat 109,67 - 5,48 €/vrk = 104,19 €/vrk. 

Taulukko, Oman tuotannon ja ostopalveluiden kustannusvertailu 
  Hoivan painotettu 

keskiarvokustannus 
€/vrk 

Hoivan painotettu 
keskiarvokustannus 
€/kk 

Hoivan painotettu 
keskiarvokustannus 
€/vuosi 

Oma tuotanto 
2010 

103,38 3.151,09 37.813,08 

Ostopalvelu 
2011 

109,67 3.344,79 40.137,48 

Ostopalvelu – 5 
% 

104,19 3.177,55 38.130,61 

Ostopalvelu 
miinus oman 
tuotannon hinta 

0,81 26,46 317,53 

 
Oman tuotannon ja ostopalveluiden kustannusero on vähäinen. Ostopalveluiden 
vuorokausikustannus on 81 senttiä korkeampi kuin oman tuotannon kustannus. 
Oman tuotannon vuorokausikustannuksen hinta on laskettu edullisuusvertailumallilla 
toteutuneista kustannuksista vuodelta 2010. Ostopalveluiden kustannus on laskettu 
toteutuneista kustannuksista 12/2011.  
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7.4.1 Palvelusetelin arvon laskemisen perustaksi ostopalveluiden hoivan hinta 

 
Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden hoivan bruttokustannus on 88,12 €/vrk. 
Asetettaessa palvelusetelin lähtöarvoa sovittiin lähtöarvon olevan sidoksissa osto-
palveluiden hoivan bruttokustannukseen ja että palvelusetelillä voi kattaa ainoastaan 
tehostetun palveluasumisen hoivan kustannuksia. Palvelusetelitoiminnan bruttokus-
tannukset sidotaan vuorokausikustannukseen 88,00 €/vrk, jolloin palvelusetelitoimin-
nan kustannukset voisivat olla 2.684 €/kk riippuen palvelusetelimallista. Tästä brutto-
kustannuksesta on kuitenkin tehtävä kunnallista asiakasmaksua vastaava vähennys, 
joka on palvelusetelissä omavastuuosuus, niin että kustannusvaikutukset ovat samat 
kuin ostopalveluna hankitussa tehostetussa palveluasumisessa. Omavastuuosuuden 
erilaiset muodostamistavat ja palveluseteleiden arvon asettamisen laskemisen mallit 
saavat aikaan sen, että esitellyissä malleissa palvelusetelin arvot ja kustannukset 
vaihtelevat. 

 
 
7.5 Ostopalvelun kustannukset vertailuhintana eri palvelusetelimalleille 

 
7.5.1 Ostopalveluna hankitun tehostetun palveluasumisen hoivan kustannukset kuntayhtymälle 

 
Ostopalveluiden hoivan kustannukselle laskettiin arvio nettokustannuksista 20 asia-
kasta kohti. Kustannus on laskettu todellisten asiakkaiden tulotietojen perusteella 
kuntayhtymän asiakasmaksujen määräytymistavan (kpl 5.6) ja ostopalveluiden hoi-
van kuukausihinnan (kpl 5.4) mukaan. 
 
Ostopalveluiden hoivan nettokustannus 20 asiakasta kohti vuonna 2011 on 44.973, 
47 €/kk. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia asiakasmaksujen alentami-
sia. kun asiakasmaksujen alentamisen osuudeksi huomioidaan 4 % asiakasmaksujen 
osuudesta, on hoivan nettokustannus 45.323,70 €/kk. Hoivan nettokustannus vuosi-
tasolla on 27.194,22 €/kk. Tätä kustannusta käytetään vertailulukuna, kun tarkastel-
laan eri palvelusetelimallien kustannuksia kuntayhtymälle. 

 

 

7.5.2 Ostopalveluna hankitun tehostetun palveluasumisen kokonaiskustannukset kuntayhtymälle 

 

Kokonaiskustannusten hintaan on huomioitu hoivan hinnan ja asiakasmaksun lisäksi 
myös ateria- ja tukipalvelujen subventio, joka muodostuu siitä, että kuntayhtymä perii 
oman palvelutuotannon ja ostopalvelupaikoilla olevien asiakkaiden yhdenvertaisuu-
den takaamiseksi ostopalvelupaikoilla olevilta asiakkailta alemman maksun tukipalve-
luista, kuin se niistä itse palveluntuottajille maksaa. 
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Puitesopimuspaikoilla olevat asiakkaat maksavat aterioista ja tukipalveluista kun-
tayhtymälle vastaavalla tavalla kuin kuntayhtymän oman tuotannon paikoissa. Ate-
riamaksu on 420 €/kk (13,80 €/vrk) ja tukipalvelumaksu 80 €/kk (2,62 €/vrk). Tukipal-
velu sisältää siivouksen ja vaatehuollon. Ateria- ja tukipalvelumaksu on asiakasta 
kohden 500 €/kk. Kuntayhtymän kustannukset ateria- ja tukipalveluista ovat yhteen-
sä 657,13 €/kk (526,13 €/kk ja 131/kk). Kuntayhtymä subventoi ateria-, siivous- ja 
vaatehuoltomaksuja ostopalvelupaikoilla oleville asiakkaille keskimäärin 157,13 €/kk 
(5,15 €/vrk). 
 
Ostopalveluiden kokonaisnettokustannus 20 asiakasta kohden muodostuu subventi-
osta 20x157,13 = 3.142,60 ja hoivan kustannuksesta 45.323,70 €/kk. Kokonaiskus-
tannus kuntayhtymälle on 48.466,30 €/kk eli 581.595.60 €/vuosi, joka vastaa asiak-
kaan vuosikustannuksena keskiarvohintaa 29.079,78 €/hlö/vuosi.  

 
 

7.6 Eri palvelusetelimallien kustannusvaikutusten arviointi 

 
Kaikkien eri palvelusetelimallien kustannukset kuntayhtymälle arvioidaan tarkastele-
malla 20 henkilön koeryhmän laskennollisia kustannuksia. Kuntayhtymän ostopalve-
lupaikkojen nykyinen asiakaskunta on jaettu tuloluokkiin. Asiakkaiden osuus kussakin 
tuloluokassa on selvitetty prosenttiosuutena ja kokonaiskustannukset laskettu kutakin 
tuloluokkaa edustavan esimerkkitulon ja ko. tuloluokan prosenttiosuuden mukaisesti. 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen asiakkaiden tu-
lojakauma  

Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakas-
määrä 
hlö 

Prosentti-
osuus 

Kumulatiivinen 
% 

Prosenttiosuus 
kun 20 asia-
kasta 

<1050 1028,14 30,00 11,81 11,81 2,36 
1050-1399 1300,00 93,00 36,61 48,43 7,32 
1400-1799 1500,00 74,00 29,13 77,56 5,83 
1800-2099 1800,00 25,00 9,84 87,40 1,97 
2100-2499 2100,00 22,00 8,66 96,06 1,73 
2500-2999 2500,00 6,00 2,36 98,43 0,47 
3000- 3000,00 4,00 1,57 100,00 0,31 

 

Selvityksessä käytetään palvelusetelin arvon määrittämisen lähtökohtana ostopalve-
luiden hoivan kustannusta 88 €/vrk. Myönnetyn palvelusetelin arvosta tulee kuntayh-
tymälle viiden prosentin laskennallinen arvonlisäveron palautus kuten ostopalve-
luidenkin hankkimisesta. Ostopalveluiden hankkimisessa laskennallinen palautus tu-
lee bruttokustannuksesta, jossa on mukana hoivan, aterian ja tukipalveluiden kustan-
nukset. Palvelusetelin arvo perustuu hoivan hinnan kustannuksiin, joten alv-palautus 
on pienempi palvelusetelissä kuin ostopalveluissa.  
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Verrattaessa kuntayhtymän oman palvelutuotannon, ostopalveluiden ja eri palve-
lusetelimallien kustannuksia asiakasmaksun alentaminen on huomioitu suuntaa-
antavana arvioina ja tällöin sekä oman tuotannon ja ostopalveluiden kokonaissum-
masta, joka on 3,99 % (ks. kpl 5.5). 

 
 

8. Palvelusetelin arvon ja omavastuun kohtuullisuuden arvioimisen 
taustatietoa 

 
Suunniteltaessa palvelusetelin käyttöönottoa, tulee ottaa huomioon joukko yleisiä ko-
ko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen taustalla olevia periaatteita ja linjauksia. 
Sitä, onko palveluseteli taloudellisesti käytettävissä kaikkiin eri tuloluokkiin kuuluville 
asiakkaille heidän tulojensa puitteissa, arvioidaan tarkastelemalla asiakkaille jäävän 
omavastuun suuruutta. 
 
Asiakkaan omavastuun arvioimiseksi eri palvelusetelimalleissa laadittiin selvityksessä 
tulojen mukaan luokitellut asiakassegmentit. Luokat on esitetty kuntayhtymän tehoste-
tun palveluasumisen ostopalveluasiakkaiden määrät ja tuloluokat esittävässä taulu-
kossa (kpl 8.1). 
 
Omavastuun kohtuullisuuden arvioimisessa on valittu tuloluokkia kuvaavat esimerkki-
tulot. Laskelmissa käytetty palveluiden hinta on ostopalveluidenkeskiarvo (2011). 
KELA:n eläkkeensaajan asumistukituen ja verotuksen vaikutusta asiakkaan tuloihin 
käsitellään omissa kappaleissaan. 
 

 
8.1 Asiakassegmentit tuloluokittain 

 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän tehostetun asumispalvelun asiakkaiden tuloluokat 
ja asiakasmäärät ostopalveluissa (05/2011) on esitetty alla olevassa taulukossa. Tulo-
luokkataulukon tiedot on koottu asiakasmaksun määräämistä varten kerätyistä tulotie-
doista. 

 
Kaavio, Ostopalveluasiakkaiden jakaantuminen tuloluokkiin 
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Asiakkaiden prosenttiosuus tuloluokittain
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Suurin määrä asiakkaista (36,61 %) kuuluu tuloluokkaan 1.050 -1.399 €/kk. Hieman al-
le puolet (48,43 %) asiakkaista kuuluu tuloluokkaan alle 1.399 €/kk. Kaikkien tulojen 
keskiarvo on 1.520,00 €/kk. 

 
Selvityksessä käytetään seuraavaa tulojen mukaista luokittelua: 

 
1. Asiakkaat, joiden tulot ovat alle 1.050,00 €/kk 
• osuus 11,81 % asiakkaista  
• IVA+ -laskelmaan valittu tulotaso 1.028,14 €/kk, joka vastaa pienituloisimman 

asiakkaan tulotasoa (takuueläke ja eläkkeensaajan ylin hoitotuki) 
 

2. Asiakkaat, joiden tulot ovat 1.050–1.399 €/kk 
• osuus 36,61 % asiakkaista 
• IVA+ -arvioinnissa tulot 1.300 €/kk 

 
3. Asiakkaat, joiden tulot ovat 1.400–1.799 €/kk 
• osuus 29,13 % asiakkaista 
• IVA+ -arvioinnissa tulot 1.500 €/kk 

 
4. Asiakkaat, joiden tulot ovat 1.800 – 2.099 €/kk  
• osuus 9,84 % asiakkaista 
• IVA+ -arvioinnissa tulot 1.800 €/kk 

 
5. Asiakkaat joiden tulot ovat 2.099–2.499 €/kk 
• osuus 8,66 % asiakkaista 
• IVA + arvioinnissa tulot 2.100 €/kk 
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6. Asiakkaat, joiden tulot ovat vähintään 2.500 €/kk 
• osuus noin 4 % asiakkaista 
• IVA+ -arvioinnissa tulot yli 2.500 €/kk 

 
 
8.2 KELA:n eläkkeensaajan asumistuki ja vuokrataso 

 
Tehostetussa palveluasumisessa palveluntuottaja perii asukkaalta vuokran. Asuin-
huoneiston vuokraamisesta laaditaan palveluntuottajan ja asukkaan välinen huo-
neenvuokralain mukainen vuokrasopimus. Asunnon vuokra ei ole ollut mukana arvi-
ossa asiakkaan omavastuuosuuden suuruudesta. 

 
Asiakkaiden tuloihin vaikuttaa KELA:n maksama eläkkeensaajan asumistuki. KELA:n 
maksamaan tukeen vaikuttavat hakijan bruttotulot. Lisäksi hakijan muu varallisuus 
kuten talletukset ja kiinteistöt vaikuttavat asumistukeen. 
 
Eläkkeensaajan asumistukea sai 31.12.2010 Kainuussa 475 asiakasta palvelutalojen 
ja asumispalveluyksiköiden asukkaista. Keskimääräinen eläkkeensaajan asumistuen 
suuruus oli 155,22 €/kk. (KELA tilastot) 
 
Alla olevassa taulukossa on KELA:n laskurilla arvioituja eläkkeensaajan asumistukia. 
Eläkkeensaajan hoitotuki on veroton etuus, eikä se vaikuta asumistuen määrään. 
Asumistuen suuruutta arvioitaessa, on asiakkaan tuloina käytetty eläkesummaa, jos-
ta ylin eläkkeensaajan hoitotuki lisättynä tulee sama esimerkkitulo kuin on omavas-
tuuosuuden suuruuden arvioinnissa. Arvioissa asiakkailla ei ollut tulojen lisäksi muu-
ta varallisuutta. 
 
KELA:n laskurissa käytetyistä esimerkkivuokrista 225,00 €/kk on kuntayhtymän 
oman tuotannon tehostetun palveluasumisen vuokran keskihinta ja 326,96 €/kk on 
tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vuokran keskihinta. Keskiarvo on las-
kettu kuntayhtymän kilpailutuksen 2010 saaduista kriteerien mukaisien tarjousten 
vuokrahinnoista. 479,75 €/kk on KELA:n eläkkeensaajan asumistuen asumismeno-
jen yläraja yksin asuvalle Kainuussa.  
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Taulukko Esimerkkejä KELA:n eläkkeensaajan asumistuesta tuloluokittain (suluissa tulot eläkkeensaa-
jan hoitotuen kanssa) 

Asiakkaan tulot €/kk 
(tulot mukaan lukien 
hoitotuki) 

Vuokra 
225,00 
€/kk 

Vuokra 
326,96 
€/kk 

Vuokra 
479,75 
€/kk   

713,73 (1.028,14) 144,66 231,36 361,19 
785,59 (1.100) 120,22 206,92 336,76 
885,59 (1.200) 86,22 172,92 302,76 
985,59 (1.300) 52,22 138,92 268,76 

1.085,59 (1.400) 18,22 104,92 234,76 
1.185,59 (1.500) 0,00 70,92 200,76 
1.285,59 (1.600) 0,00 36,92  166,76 
1.385,59 (1.700) 0,00 0,00 132,76 
1.485,59 (1.800) 0,00 0,00 98,76 
1.585,59 (1.900) 0,00 0,00 64,76 
1.685,59 (2.000) 0,00 0,00 30,76 
1.785,59 (2.100) 0,00 0,00 0,00 
1.885,59 (2.200) 0,00 0,00 0,00 
1.985,59 (2.300) 0,00 0,00 0,00 
2.085,59 (2.400) 0,00 0,00 0,00 
2.185,59 (2.500) 0,00 0,00 0,00 

Lähde: http://asiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication 

 
Jos tuen hakijalla on muuta varallisuutta, esimerkiksi omistusasunto tai talletuksia, 
vaikuttaa se KELA:n myöntämään tukeen. Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä, 
miten omistusasunto 45.000 € ja talletus 5.000 € vaikuttaisivat eläkkeensaajan asu-
mistuen suuruuteen. 
 
Taulukko Esimerkkejä varallisuuden vaikutuksesta asumistukeen 
Tulot €/kk + varalli-
suus 50.000 € 

Vuokra 
225,00 
€/kk + 
varall. 

Vuokra 
225,00 
€/kk, ei 
varall. 

Vuokra 
326,96 
€/kk + 
varall. 

Vuokra 
326,96 
€/kk, ei 
varall. 

Vuokra 
479,75 
€/kk + 
varall. 

Vuokra 
479,75 
€/kk, ei 
varall. 

713,73 (1.082,14) 71,84 144,66 158,54 231,36 284,98 361,19 
885,59 (1.200) 13,4 86,22 100,1 172,92 226,54 302,76 

1.085,59 (1.400) 0 18,22 32,1 104,92 158,54 234,76 
1.285,59 (1.600) 0 0 0 36,92  90,54 166,76 
1.385,59 (1.700) 0 0 0 0 56,54 132,76 

 

 

8.3 Verojen vaikutus laskelmissa 

 
Osa niistä Suomen kunnista ja kuntayhtymistä, joissa on käytössä tehostetun palve-
luasumisen palveluseteli, määrittää palvelusetelin arvon asiakkaan bruttotuloista. 
Osa kunnista käyttää laskelmien pohjana nettotuloa, jossa on jo huomioitu tulovero-
tuksen vaikutus. Tuloveroa kannetaan eläkkeestä, muttei esimerkiksi eläkkeensaajan 

http://asiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication
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hoitotuesta. Alla olevassa taulukossa näkyy ensimmäisessä sarakkeessa asiakkai-
den tulot kuten ne lasketaan asiakasmaksun määräytymisen perusteella (bruttotulot 
+ eläkkeensaajan ylin hoitotuki). Viimeisessä sarakkeessa näkyvät asiakkaan käytet-
tävissä olevat tulot verotuksen jälkeen. 

Taulukko Esimerkkitulot verotuksen jälkeen 
Tulot €/kk  
(= bruttotulo) 

Tulot miinus hoitotuki 
314,41 €/kk (= veron-
alainen tulo €/kk) 

Vero % Vero €/kk Verotettu 
tulo €/kk 

Verotettu tulo + hoitotuki 
314,41 €/kk (= nettotulo) 

1.028,14 713,73 0 0 713,73 1.028,14 
1.100,00 785,59 0 0 785,59 1.100,00 
1.200,00 885,59 4,5 35,63 849,96 1.164,37 
1.300,00 985,59 8 78,15 907,44 1.221,85 
1.400,00 1.085,59 11,5 120,67 964,92 1.279,33 
1.500,00 1.185,59 14 163,19 1.022,41 1.336,82 
1.600,00 1.285,59 16 205,71 1.079,89 1.394,30 
1.700,00 1.385,59 18 248,22 1.137,37 1.451,78 
1.800,00 1.485,59 19,5 285,15 1.200,44 1.514,85 
1.900,00 1.585,59 20,5 320,58 1.265,01 1.579,42 
2.000,00 1.685,59 21,5 356,02 1.329,58 1.643,99 
2.100,00 1.785,59 22 391,45 1.394,14 1.708,55 
2.200,00 1.885,59 23 432,57 1.453,02 1.767,43 
2.300,00 1.985,59 24 464,34 1.521,25 1.835,66 
2.400,00 2.085,59 24,5 501,18 1.584,42 1.898,83 
2.500,00 2.185,59 24,5 533,4 1.652,20 1.966,61 
3.000,00 2.685,59 28,5 760,05 1.925,55 2.239,96 

 Lähde: http://prosentti2011.vero.fi/veropros_tietojen_syotto2011.asp 
 

Esimerkissä verolaskuriin laitettiin oletuksina asuinkunnaksi Kajaani ja asiakkaan 
kuuluminen evankelisluterilaiseen kirkkoon. 

 

 

8.4 Asiakkaan lääkekustannukset 

 

Lääkekustannusten maksukatto vuonna 2011 kalenterivuotta kohden on 675,39 € 
(56,28 €/kk).  Maksukattoa kerryttävät reseptilääkkeiden ostot. Tiedot edellisen vuo-
den lääkekuluista saadaan KELA:lta. Jos maksukatto on täyttynyt edellisenä vuote-
na, ovat lääkemenot 56 €/kk. 

KELA:n tilastojen mukaan lääkemaksukatto täyttyi vuonna 2010 75–vuotta täyttäneil-
lä 7,2 – 16,7 prosentilla ikäluokkansa väestöosuudesta (Lisäkorvauksien saajat, 
2010) 

 
 

http://prosentti2011.vero.fi/veropros_tietojen_syotto2011.asp
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Taulukko, Osuus ikäluokasta, joilla lääkemaksukatto täyttynyt 
Ikäluokka  Osuus ikäryhmästä % 
75-79 v 9,4 
80-84 v 13,4 
85-89 v 16,7 
90-94 v 16,4 
95-99 v 12,2 
Yli 99 v 7,2 

 

Alla olevassa taulukossa on kaikkien lääkekorvausta saaneiden asiakkaiden keski-
määräiset lääkekulut (Lääkekorvaukset ja kustannukset vakuutetun iän mukaan, 
2010). 

Taulukko, keskimääräinen lääkekulu 

Ikäluokka %  ikäryhmästä 
Keskiarvo  mak-
suosuus Keskimäärin €/kk Korvausprosentti 

75-79 96,7 248 20,67 70 % 
80-84 98,9 280 23,33 67,7 
85- 100 294 24,50 64,19 

 

Keskimääräinen lääkekustannus 75-vuotta täyttäneillä oli noin 23 €/kk vuonna 2010.  

 

 

9. Eri palvelusetelimallit 

 

Palvelusetelilaki jättää kunnille suuren, mutta ei rajoittamattoman vapauden hin-
noitella palvelusetelit haluamallaan tavalla. Kunta määrää palvelusetelin arvon, eli 
sen osuuden jonka kunta maksaa palvelun hinnasta. Palvelusetelin arvo voi olla 
joko tasasuuruinen tai tulosidonnainen.  

Tasasuuruinen palveluseteli on yhtä suuri kaikille asiakkaille tuloista riippumatta. 
Tulosidonnaisessa palvelusetelissä asiakkaan tulot vaikuttavat kunnan määrittä-
mien perusteiden mukaisesti setelin arvoon. Setelille määritellään vähimmäis- ja 
enimmäisarvo. Asiakkaan omavastuu kasvaa tulojen suuruuden mukana. 

Pääsääntö palvelusetelin hinnoittelussa on, että sen on oltava asiakkaan kannalta 
kohtuullinen. Palvelusetelilain (569/2009) 7 § mukaan kohtuullisuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun 
tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna.  

Palvelusetelilain 7 § lisäksi edellyttää, että asiakkaan kannalta kohtuullisuutta arvi-
oitaessa huomioidaan asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. 
Kainuulaista tehostetun palveluasumisen palvelusetelin eri malleja suunniteltaessa 
arvioidaan asiakkaalle jäävään omavastuun kohtuullisuutta myös käyttövaralas-
kelman avulla. 
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Palvelusetelilain 8 § sitoo asiakkaan maksettavaksi jäävän arvioidun omavastuu-
osuuden asiakkaan toimeentuloon: ”palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 
momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toi-
meentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka 
se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen”.  

Tämä lainkohta voi jäädä lain kuolleeksi kirjaimeksi, koska kunnilla on mahdolli-
suus olla tarjoamatta palveluseteliä niille asiakkaille, joille se tulisi tarjota korotet-
tuna. Tämän selvityksen palvelusetelimallien suunnittelussa palvelusetelin arvon 
korottaminen ei ole väline, jolla malli muovataan kaikille asiakkaille sopivaksi. Sen 
sijaan, että tilanne korjattaisiin jälkikäteen, pyritään luomaan palvelusetelimalleja, 
joissa omavastuuosuuden suuruus on kohtuullinen.  

Selvityksessä tehdään erilaisille palvelusetelimalleille laskelmat asiakkaan oma-
vastuun ja henkilökohtaiseen käyttöön jäävien varojen osalta sekä kunkin mallin 
kustannusvaikutuksesta kuntayhtymälle tarkasteluna 20 henkilön koeryhmällä, 
jonka tuloluokat vastaavat nykyistä ostopalvelujen asiakasrakennetta. Laskelmat 
löytyvät liitteestä 2. 

Erilaisista palvelusetelimalleista ensimmäisenä esitellään tasasuuruinen palve-
lusetelimalli (PS 1 a ja b). Tasasuuruisesta palvelusetelimallista esitetään kaksi eri 
hinnoittelumallia. Mallissa PS 1 a on hoivan bruttohinnasta vähennetty asiakas-
maksutuottojen osuus, jolloin palvelusetelin arvo on 74,30 €/kk. Toisessa mallissa 
PS 1 b palvelusetelin arvo on sidottu suoraan hoivan bruttohintaan 88 €/vrk. 

Bruttotulosidonnaisessa kuntayhtymän asiakasmaksua mukailevassa palvelusete-
limallissa (PS 2) ostopalveluiden hoivan kustannusten mukaan asetetusta palve-
lusetelin lähtöarvosta vähennetään kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalve-
lun asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus.  

Bruttotulosidonnaisissa palvelusetelimallista esitellään myös Tampereen palve-
lusetelimallia mukaileva versio, jossa asiakkaan omavastuuseen on lisätty prog-
ressiivisuutta. Omavastuu kasvaa tuloluokittain suurenevan painoarvokertoimen 
mukaisesti. Tätä palvelusetelimallia kutsutaan progressiiviseksi palveluseteliksi 
(PS 3). 

Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvässä palve-
lusetelimallissa (PS 4) palvelusetelin arvo lasketaan asiakaskohtaisesti huomioi-
den asiakkaan nettotulot sekä osin toteutuvat ja osin kohtuulliseksi arvioitavat me-
not käyttäen laskelman lähtökohtana kohtuullista asiakkaan käyttövaraa, joka on 
alimmillaan 157 €/kk ja kasvaa siten, että alimman tulotason jälkeisestä tulotason 
noususta 10 % kasvattaa asiakkaan käyttövaraa. Tätä palvelusetelimallia ei ole 
käytössä missään kunnassa.  

Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvästä palve-
lusetelimallista (PS 4) on selvitykseen laadittu myös laitoshoidon maksukäytäntöä 
mukaileva versio (PS 5), jossa asiakkaan kohtuullinen käyttövara on 99 €/kk ja 
alimman tulotason ylimenevästä tulonlisästä asiakkaan käyttövaraksi jää 15 %.  

Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) palvelusetelin arvo mää-
räytyy kiinteän hintataulukon mukaan. Arvo on sidottu asiakkaiden luokiteltuihin tu-
loihin ja tältä osin malli vastaa Lahden, Oulun ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
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palvelusetelimallia. Oulussa ja peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa tulot huomioi-
daan nettotuloloista, Lahdessa taas bruttotuloista. Kainuun tuloluokittain määräy-
tyvä palvelusetelimalli on bruttotuloon perustuva, mutta siinä hinnoittelu perustuu 
omavastuuosuuksien laskelmaan. Sekä valmistelumateriaalina käytettyyn käyttö-
varalaskelmaan, joka huomioi mm. verotuksen vaikutuksen, joten siinä palve-
lusetelin arvo on asetettu huomioiden asiakkaalle maksettavaksi jäävän omavas-
tuun kohtuullisuus. 

Selvityksessä on tehty kaikista palvelusetelimalleista omavastuuosuuslaskelmat 
ostopalveluiden keskiarvokulujen ja edullisimman hinnan mukaan. Omavastuu-
osuuden laskelmat esitetään erillisessä laskelmaliitteessä (Liite 3). Omavastuun 
päälle asiakkaalle jää maksettavaksi vuokra- ja lääkekulut sekä muut henkilökoh-
taiset menot. 

 
 

9.1 Tasasuuruinen palveluseteli (PS 1 a ja b) 

 
Palvelusetelin ollessa tasasuuruinen kaikki asiakkaat saavat samansuuruisen pal-
velusetelin. 
 
Tasasuuruisen 1 a palvelusetelin arvo määriteltiin kustannusneutraalius periaat-
teen mukaan seuraavasti. Palvelusetelin arvon määrittämiseksi tulisi tietää vuo-
den 2011 toteutunut asiakasmaksukertymä. Koska tätä tietoa ei ole käytettävissä, 
tehdään tasasuuruisen palvelusetelin arvosta arvio käänteisessä järjestyksessä. 
Jos palvelusetelimallin kokonaiskustannus vastaa kuntayhtymän ostopalvelun 
hoivan kustannusta 45.3323,70 €/kk, saadaan tasasuuruisen palvelusetelin hin-
naksi 2.266,19 €/hlö/kk. 
 
Palvelusetelin arvo määräytyy tasasuuruisessa 1 b mallissa ostopalveluna hanki-
tun palveluasumisen hoivan hinnan 88 €/vrk mukaan (ks. kpl 7.4). Ostopalvelun 
hinta on lähellä oman tuotannon kustannusta.  

 
  

9.1.1 Asiakkaan omavastuu tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1 a)  

 
Kaikkien tuloluokkien asiakkaiden omavastuuosuudet ovat tasasuuruisessa palve-
lusetelissä (PS 1 a) samansuuruiset. Omavastuu edullisimman hintaluokan tehos-
tetussa palveluasumisessa on 627,75 €/kk ja keskiarvohinnalla 1.078,60 €/kk. Alla 
olevasta omavastuuosuuden ja nettotulojen kuvaajasta näkee että, keskiarvokuluil-
la pienimmillä tuloilla 1.028,24 €/kk omavastuun osuus ylittää nettotulot ja vielä 
1.200 €/kk tuloihin asti asiakkaalle omavastuun jälkeen käyttöön jäävä tulo on erit-
täin pieni. Korkeimmilla tuloluokilla nettotulojen ja omavastuuosuuden erotus on lä-
hes 900 €/kk tai sen yli. 
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Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja (PS 1 a) 
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Laskelmaliite (liite 3) osoittaa, että tasasuuruisessa palvelusetelissä PS 1 a asiak-
kaan käyttövara jää keskihintaisessa paikassa miinukselle vielä 1.700 €/kk tuloilla.  

Kun tarkastellaan tasasuuruisen palvelusetelin asiakkaan käyttövaraa erihintaisissa 
paikoissa, nähdään että pieni- ja keskituloisten osalla tämä palvelusetelimalli jättää 
riittävän käyttövaran vain, jos markkinoilla on tarjolla edullisia tehostetun palvelu-
asumisen paikkoja.  

Korkeimmissa tuloluokissa tasasuuruinen palveluseteli jättää asiakkaalle korkeam-
man käyttövaran, kuin muut palvelusetelin hinnoittelumallit. 

 
 

9.1.2 Tasasuuruisen palvelusetelin (PS 1 a) kustannukset kuntayhtymälle 

 

Tasasuuruisella palvelusetelillä järjestetyn tehostetun palveluasumisen 20 asiak-
kaan kokonaiskustannus kuntayhtymälle on nykyisellä asiakkaiden tulojakaumalla 
laskien 45.368,20 €/kk. Vuositasolla 20 asiakkaan kustannus on 544.418,40 
€/vuosi, joka vastaa asiakkaan vuosikustannuksena keskiarvohintaa 27.220,92 
€/hlö/vuosi. 

 

Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden 
% osuus kun 
20 asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1.050 1.028,14 2,36 2.268,41 5.358,45 
1.050-1.399 1.300,00 7,32 2.268,41 16.611,19 
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1.400-1.799 1.500,00 5,83 2.268,41 13.217,51 
1.800-2.099 1.800,00 1,97 2.268,41 4.465,37 
2.100-2.499 2.100,00 1,73 2.268,41 3.929,53 
2.500-2.999 2.500,00 0,47 2.268,41 1.071,69 
3.000- 3.000,00 0,31 2.268,41 714,46 

     45.368,20 €/kk 

 

 

9.1.3 Asiakkaan omavastuu tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1 b) 

 

Palvelusetelin arvo määräytyy tässä palvelusetelin hinnoittelumallissa ostopalveluna 
hankitun palveluasumisen hoivan hinnan 88 €/vrk mukaan (ks. kpl 7.4).  

Kuten palvelusetelin hinnoittelumallissa PS 1 a, ovat kaikkien tuloluokkien asiakkai-
den omavastuuosuudet tasasuuruisessa palvelusetelissä (PS 1 b) samansuuruiset. 
Omavastuu edullisimman hintaluokan tehostetussa palveluasumisessa on 627,75 
€/kk ja keskiarvohinnalla 660,79 €/kk. Alla olevasta omavastuuosuuden ja nettotulo-
jen kuvaajasta näkee, että pienimmilläkin tuloilla omavastuun ja nettotulojen erotus 
on reilut 300 €/kk. Suurimmilla tuloluokilla erotus on noin 1.300 € - 1.600 €/kk. 

 
Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja (PS 1 b) 

Omavastuuosuuksien suuruudet PS 1 b
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9.1.4 Tasasuuruisen palvelusetelin (PS 1 b) kustannukset kuntayhtymälle 

Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden % osuus 
kun 20 asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1.050 1.028,14 2,36 2.684,00 6.340,16 
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1.050-1.399 1.300,00 7,32 2.684,00 19.654,49 
1.400-1.799 1.500,00 5,83 2.684,00 15.639,06 
1.800-2.099 1.800,00 1,97 2.684,00 5.283,46 
2.100-2.499 2.100,00 1,73 2.684,00 4.649,45 
2.500-2.999 2.500,00 0,47 2.684,00 1.268,03 
3.000- 3.000,00 0,31 2.684,00 845,35 

                  53.680,00 €/kk 

Palvelusetelin PS 1 b hinnoittelumallin kustannukset ovat kuntayhtymälle korke-
ammat kuin muissa palvelusetelin hinnoittelumalleissa. Tämä palvelusetelin hin-
noittelumalli ei täytä kustannusneutraalisuusvaatimusta. 

 
 

9.2 Bruttotulosidonnainen, kuntayhtymän asiakasmaksua mukaileva palve-
luseteli (PS 2) 

 
Palvelusetelin arvon perustana on ostopalveluna hankitun palveluasumisen hoi-
van hinta 2.684,00 €/kk (ks. kpl 7.4). Hoivan hinnasta vähennetään kunnallista 
asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus, joka muodostuu bruttotulojen mukaan 
lasketusta asiakasmaksusta ja tulojen mukaan kasvavasta perusmaksusta. Palve-
lusetelin lähtöarvosta vähennettävän omavastuun määrittämisessä on käytetty 
samoja perusteita kuin kuntayhtymän oman tuotannon tai ostopalveluna hankitun 
palveluasumisen asiakasmaksuissa (ks. kpl 5.4). 

 
 
Tulot €/kk Omavastuu 

€/kk 
Lähtöarvo 2.684 €/kk 
miinus omavastuu 

1.028,14 255,05 2.428,95 
1.100,00 280,20 2.403,80 
1.200,00 315,20 2.368,80 
1.300,00 350,20 2.333,80 
1.400,00 385,20 2.298,80 
1.500,00 420,20 2.263,80 
1.600,00 458,20 2.225,80 
1.700,00 520,20 2.163,80 
1.800,00 555,20 2.128,80 
1.900,00 590,20 2.093,80 
2.000,00 625,20 2.058,80 
2.100,00 660,20 2.023,80 
2.200,00 695,20 1.988,80 
2.300,00 730,20 1.953,80 
2.400,00 765,20 1.918,80 
2.500,00 800,20 1.883,80 
3.000,00 975,20 1.708,80 
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9.2.1 Asiakkaan omavastuu bruttotulosidonnaisessa palvelusetelimallissa (PS 2) 

 
Omavastuuosuuksien suuruudet vaihtelevat asiakkaan tulojen mukaan. Tulojen 
kasvaessa palvelusetelin arvo pienenee ja omavastuuosuus suurenee. Pienimmillä 
tuloilla omavastuu keskiarvohintaisessa paikassa on 915,84 €/kk ja suurimmilla tu-
loilla 1.635,99 €/kk.  

 
Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja 

Omavastuuosuuksien suuruus PS 2
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Laskelmaliite (liite 3) osoittaa, että bruttotulolähtöinen palvelusetelimalli asettaa 
keskituloiset huonompaan asemaan, kuin pieni- ja suurituloiset asiakkaat, kun tar-
kastellaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävää käyttövaraa keskihintai-
sessa hoivapaikassa. Tämä johtuu siitä, että asiakkaan tulotason noustessa tulove-
roprosentti nousee samaan aikaan, kun eläkkeensaajan asumistuki jää pois.  
 
Tässä palvelusetelin hinnoittelumallissa ns. pakollisten menojen jälkeen pienin käyt-
tövara asiakkaan henkilökohtaisia kuluja varten jää asiakkaille, jotka kuuluvat tulo-
luokkaan 1.700 €/kk. Käyttövara jää miinukselle välillä 1.400 – 1.900 €/kk. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Kainuussa tehostetun palveluasumisen asiakkaan medi-
aanitulo on hieman yli 1.400 €/kk ja keskitulo 1.520 €/kk. 
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9.2.2 Bruttotulosidonnaisen palvelusetelin (PS 2) kustannukset kuntayhtymälle 

 
Bruttotulosidonnaisen palvelusetelin kustannukset kuntayhtymälle nykyisellä asia-
kasrakenteella 20 henkilön vertailuryhmällä ovat 45.142,89 €/kk. Vuositasolla 20 
asiakkaan kustannus on 541.714,68 €/vuosi, joka vastaa asiakkaan vuosikustan-
nuksena keskiarvohintaa 27.085,73 €/hlö/vuosi. 

 
Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden 
% osuus kun 
20 asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1050 1028,14 2,36 2428,95 5737,68 
1050-1399 1300,00 7,32 2333,80 17090,03 
1400-1799 1500,00 5,83 2263,80 13190,65 
1800-2099 1800,00 1,97 2128,80 4190,55 
2100-2499 2100,00 1,73 2023,80 3505,80 
2500-2999 2500,00 0,47 1883,80 889,98 
3000- 3000,00 0,31 1708,80 538,20 

     45.142,89 €/kk 

 
 

9.3 Progressiivinen palveluseteli  (PS 3)  

 
Tehostetun palveluasumisen progressiivinen palvelusetelimalli (PS 3) on edellä esi-
tellyn bruttotulosidonnaisen palvelusetelin (PS 2) muunnelma, jossa ainoana siitä 
poikkeavana tekijänä on, että hinnoittelu on asiakkaan näkökulmasta progressiivi-
nen.  
 
Progressiivisessa palvelusetelimallissa (PS 3) asiakkaan omavastuu muotoutuu niin, 
että kuntayhtymän oman palvelutuotannon ja ostopalvelupaikoilla noudatettavaan 
asiakasmaksukäytäntöön perustuva palvelusetelin omavastuu kerrotaan painoker-
toimella, joka kasvaa asiakkaan tulojen mukaan. Progressiota voidaan kutsua Tam-
pereen palvelusetelimallin mukaisesti omavastuun painoarvokertoimeksi. 
 
Bruttotuloluokassa 1.028,14 €/kk painoarvokerroin on 0 %, eli omavastuu on saman-
suuruinen kuin pienin kunnallisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu. Tuloil-
la 1.100-1.400 €/kk asiakkaan omavastuun progressio asettuu muutamaan prosent-
tiin. Tuloilla 1.500–2.000 €/kk asiakkaille progression taso nousee 3-7 %:iin ja tulota-
son 2.100–2.400 €/kk asiakkaiden osalla 10–13 %:iin. Suurituloisimpien osalla oma-
vastuun progressio on 15 – 20 %. 
 
Palvelusetelin arvon määrityksen perustana on ostopalveluiden hoivan kustannus 88 
€/kk = 2.684,00 €/kk 
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Bruttotulot 
€/kk 

Omavastuu 
€/kk (PS 2) 

Painokerroin Painokertoimen 
mukainen 
omavastuu 
€/kk (PS 3) 

Palveluseteli 
miinus painoker-
toimen omavas-
tuu €/kk 

1.028,14 255,05 0,00 255,05 2.428,95 
1.100,00 280,20 0,01 283,00 2.401,00 
1.200,00 315,20 0,01 318,35 2.365,65 
1.300,00 350,20 0,02 357,20 2.326,80 
1.400,00 385,20 0,02 392,90 2.291,10 
1.500,00 420,20 0,03 432,81 2.251,19 
1.600,00 458,20 0,03 471,95 2.212,05 
1.700,00 520,20 0,04 541,01 2.142,99 
1.800,00 555,20 0,04 577,41 2.106,59 
1.900,00 590,20 0,07 631,51 2.052,49 
2.000,00 625,20 0,07 668,96 2.015,04 
2.100,00 660,20 0,10 759,23 1.924,77 
2.200,00 695,20 0,10 799,48 1.884,52 
2.300,00 730,20 0,13 839,73 1.844,27 
2.400,00 765,20 0,13 879,98 1.804,02 
2.500,00 800,20 0,15 960,24 1.723,76 
3.000,00 975,20 0,20 1.170,24 1.513,76 

 
 
9.3.1 Asiakkaan omavastuu progressiivisessa palvelusetelissä (PS 3) 

 
Asiakkaan omavastuu progressiivisessa palvelusetelimallissa on pitkälti samantyyp-
pinen kuin bruttotulosidonnaisessa palvelusetelimallissa (PS 2), joka mukailee kun-
tayhtymän asiakasmaksua. Pienimmillä tuloilla omavastuu keskiarvohintaisessa pai-
kassa on sama kuin PS 2:lla, 915,84 €/kk. Suurimmilla tuloilla omavastuu on 
1.831,03 €/kk.  

 
Progression vaikutus on pienemmillä tuloilla muutamia euroja. Tulojen ollessa 1.500 
€/kk progression osuus on noin 13 €/kk. Korkeimmilla tuloluokilla (alk. 2.100 €/kk) 
omavastuun osuudessa alkaa näkyä progression aiheuttamaa nousua enemmän. 

 
Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja 
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Omavastuuosuuksien suuruus PS 3
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9.3.2 Progressiivisen palvelusetelin (PS 3) kustannukset kuntayhtymälle 

 
Progressiivisen palvelusetelin (PS 3) kustannukset kuntayhtymälle koskien nykyisen 
asiakasrakenteen mukaista 20 henkilön vertailuryhmää ovat 44.741,93 €/kk. Vuosi-
tasolla 20 asiakkaan kustannus on 536.903,16 €/vuosi, joka vastaa asiakkaan vuosi-
kustannuksena keskiarvohintaa 26.845,16 €/hlö/vuosi. Verrattuna ostopalvelupaikan 
hoivan kustannuksiin, kuntayhtymä säästäisi tällä mallilla 138,92 €/hlö/vuosi. Prog-
ressiivinen palvelusetelimalli on kuntayhtymälle pientä säästöä tuova (1,28 % verrat-
tuna ostopalveluiden hoivaan). 

 
Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden 
% osuus kun 
20 asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1.050 1.028,14 2,36 2.428,95 5.737,68 
1.050-1.399 1.300,00 7,32 2.326,80 17.038,74 
1.400-1.799 1.500,00 5,83 2.251,19 13.117,19 
1.800-2.099 1.800,00 1,97 2.106,59 4.146,83 
2.100-2.499 2.100,00 1,73 1.957,78 3.391,43 
2.500-2.999 2.500,00 0,47 1.763,77 833,28 
3.000- 3.000,00 0,31 1.513,76 476,77 

         44.741,93 €/kk 

 
 

9.4 Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä palve-
luseteli (PS 4) 
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Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä palveluseteli 
(PS 4) poikkeaa edellä esitetyistä palvelusetelimalleista kahdelta osin. Ensiksikin sii-
nä palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy jo verotettujen nettotulojen mukaan. 
Eniten tämä palvelusetelimalli (PS 4) poikkeaa muista palvelusetelimalleista siinä, et-
tä siinä palvelusetelin arvon määrittämisen ensisijainen lähtökohta on asiakkaan 
henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara. Siitä käytetään termiä ’kohtuulliseksi 
arvioitu asiakkaan käyttövara’ viittaamaan siihen, että se perustuu kustannuksiin, jot-
ka eivät ole toteutuneita kustannuksia, vaan kohtuullisiksi arvioituja laskennollisia 
kustannuksia.  

Tausta-ajatuksena tässä palvelusetelin hinnoittelumallissa on, että asiakkaan vä-
himmäiskäyttövara voidaan taata vain tiettyyn kustannustasoon saakka ja yli menevä 
osa jää täysimääräisesti asiakkaan vastuulle. Palvelusetelin ideaan kuuluu, että asi-
akkaalla on mahdollisuus valita kalliimpi palvelu maksamalla itse ylimenevä hinnan 
osuus tuloillaan tai muulla rahoituksella, esimerkiksi säästöillä tai omaisten avustuk-
sella. Asiakkaan käyttövaralaskelma on puhtaasti tulopohjainen laskelma. Kohtuulli-
seksi arvioidun kustannuksen käsitteen avulla nämä voidaan yhdistää.  
 
Tämän palvelusetelimallin hinnoittelun lähtökohta on, että kuuluipa asiakas mihin ta-
hansa tuloluokkaan, on hänellä taloudellinen mahdollisuus palvelusetelin käyttöön 
silloin, kun hän valitsee kohtuuhintaiset palvelut. Tämä luo edellytykset hyvinvoin-
tierojen kaventamiselle tai ainakin estää hyvinvointierojen kasvamista.  

 
 

9.4.1 Palvelusetelilain edellyttämä palvelusetelin arvon kohtuullisuus 

 
Kappaleen 9 alussa tarkasteltiin palvelusetelilain määräystä palvelusetelin arvon 
kohtuullisuudesta asiakkaan kannalta. Kainuun tehostetun palveluasumisen palve-
lusetelin suunnittelun lähtökohtana on kustannusneutraalisuus-periaate, joka toteut-
taa palvelusetelilain 7 § kohtuullisuusarvioinnin ensin mainitun kriteerin sitomalla 
palvelusetelin arvon ostopalvelujen kustannuksiin. Näin on myös PS 4:n hinnoittelun 
osalta. 
 
Palvelusetelilain 7 § kohtuullisuusarvioinnin toinen osa koskee asiakkaan maksetta-
vaksi jäävää arvioitua omavastuuosuutta. Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen 
kulujen mukaan määräytyvä palvelusetelimalli (PS 4) toteuttaa palvelusetelin arvon 
toisen kohtuullisuuskriteerin asettamalla kunkin yksittäisen asiakkaan käyttövaran 
palvelusetelin arvon laskennan pohjaksi.  
 
Tämä poikkeaa muista palvelusetelimalleista siinä, että muissa malleissa palve-
lusetelin arvo määräytyy ensin ja käyttövaraa tarkastellaan vasta jälkikäteen, mutta 
tässä asiakkaan käyttövara lyödään lukkoon ensin ja asetetaan palvelusetelin arvo 
tältä pohjalta. Laskettaessa asiakasmaksujen alentamistarvetta, on kyse korjaavasta 
toiminnasta. PS 4:ssä käyttövaralaskelmaa käytetään ennakoivassa tarkoituksessa: 
sen avulla palvelusetelin arvo asetetaan tasolle, jossa ei ole korjaustarvetta, ellei 
laskelman lähtökohdat muutu. 
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9.4.2 Kohtuulliseksi arvioidut kustannukset 

 
Lähtökohta nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen ja varojen mukaan 
määräytyvässä palvelusetelissä (PS 4) on, että palvelusetelin valitsevalle asiakkaalle 
pyritään takaamaan riittävä kohtuulliseksi arvioitu käyttövara henkilökohtaisia kuluja 
varten, kuuluipa asiakas mihin tahansa tuloluokkaan.  
 
Jotta palvelusetelitoiminnan reunaehto, kustannusneutraalisuus toteutuisi, ei tietyn-
suuruisen käyttövaran takaamisen periaate voi koskea niitä tapauksia, joissa asiakas 
valitsee keskimääräistä kalliimmat palvelut. Kullakin asiakkaalla on tulojensa puit-
teissa taloudellinen mahdollisuus palvelusetelin käyttöön silloin, kun hän valitsee 
kohtuuhintaiset palvelut. Kohtuuhintaisuus määritetään hoivan osalta ostopalvelujen 
keskimääräisen hinnan mukaan ja ateria- ja tukipalveluiden osalta kuntayhtymän 
omassa palvelutuotannossa perimän asiakasmaksun mukaan. 
 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä palveluseteli 
(PS 4), kuten kaikki muutkin palvelusetelimallit, antaa asiakkaalle mahdollisuuden 
valita huomattavasti kalliimpikin vaihtoehto, jos asiakkaalla on maksuhalua ja –kykyä 
esimerkiksi korkeiden tulojen tai säästöjen muodossa.  
 
 

9.4.3 Kannustavuus 

 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvään palve-
lusetelimalliin (PS 4) on sisäänrakennettu kannustavuuselementti. Muissa palve-
lusetelimallissa ei ainakaan täysimääräisesti huomioida tuloverotuksen nousun ja 
eläkkeensaajan asumistuen alenemisen vaikutusta asiakkaiden tuloihin.  
 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvässä palve-
lusetelimallissa (PS 4) huomioidaan eri tekijöiden vaikutus niin, että asiakkaalle jää-
vä käyttövara kasvaa tasaisesti sen mukaan, miten asiakkaan tulot kasvavat. Tässä 
on analogia pitkäaikaiseen laitoshoitoon, jossa laitosmaksua määrättäessä asiak-
kaan henkilökohtaiseen käyttöön jätetään 15 % tuloista, kuitenkin vähintään 99 €/kk. 
Tähän palataan palvelusetelimalli PS 5:n käsittelyn yhteydessä. 
 
Kohtuullisiksi arvioitujen kulujen ja varojen mukaan määräytyvän palvelusetelin (PS 
4) arvon laskentakaava on johdettu jo käytössä olevasta kuntayhtymän asiakkaiden 
asiakasmaksun alentamistarkasteluissa käytetystä laskentatavasta. Palvelusetelin 
arvon määrää asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön jäävä laskennallinen käyttöva-
ra ja kohtuulliseksi arvioidut kustannukset.  
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9.4.4 Asiakkaan tulot ja kohtuulliseksi arvioidut kustannukset 

 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvässä palve-
lusetelissä (PS 4) asiakkaan tulot huomioidaan laajasti kattaen veronalaiset tulot, ve-
rottomat tulot sekä muut tulot vastaavasti, kuin Kainuun maakunta –kuntayhtymän 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 365 (12.9.2009) mukaisesti oman palve-
lutuotannon ja ostopalvelupaikoilla olevien asiakkaiden tulot huomioidaan.  
 
Asiakkaan kohtuullisiksi arvioiduiksi kuluiksi hyväksytään PS 4:ssa seuraavat kiinteät 
hinnat:  

• kohtuulliseksi arvioitu hoivapalvelumaksu, joka vastaa ostopalvelujen hoivan 
hintaa 2.684 €/kk 

• kohtuulliseksi arvioitu vuokra, joksi on arvioitu kuntayhtymän ostopalvelujen 
keskimääräinen vuokrataso 326,90 €/kk ja josta vähennetään Kelan laskurin 
mukaisesti eri tulotasoille arvioitu eläkkeensaajan asumistuki 

• kohtuulliseksi arvioitu ateriapalvelu, joka vastaa tasoltaan kuntayhtymän 
oman palvelutuotannon ja ostopalvelupaikoissa asiakkailta perittävää ate-
riamaksua 420 €/kk (Huom. ateriamaksu ei kata täysin kuntayhtymän ostopal-
velupaikkojen ateriapalveluista maksamaa keskimääräistä hintaa, mutta osto-
palveluasiakkaiden saamaa subventiota ei tässä yhteydessä huomioida, koska 
palvelusetelin arvo on sidottu vain hoivan hintaan)   

• kohtuulliseksi arvioidut tukipalvelumaksut, joka on kiinteähintainen (80 €/kk 
koostuen siivousmaksusta 40 €/kk ja vaatehuollosta 40 €/kk) ja vastaa tasol-
taan kuntayhtymän oman palvelutuotannon ja ostopalvelupaikoissa asiakkailta 
perimää tukipalvelumaksua (Huom. asiakkailta perittävä tukipalvelumaksu ei 
kata täysin kuntayhtymän ostopalvelupaikoilla tukipalveluista maksamaa kes-
kimääräistä hintaa, mutta tätä ostopalveluasiakkaiden saamaa subventiota ei 
tässä yhteydessä huomioida, koska palvelusetelin arvo on sidottu vain hoivan 
hintaan)   

• kohtuulliseksi arvioidut reseptilääkekulut, joiksi on arvioitu 28 €/kk (50 % 
maksimista ja vastaa varovaisuusperiaatteen mukaisesti Kelan antamaa valta-
kunnallista ikäluokkien 75 - 79 v., 80 – 84 v. ja 85 - toteutunutta ei-painotettua 
keskiarvojen keskiarvoa 22,83 €/kk, jossa ei ole huomioitu tehostettuun palve-
luasumiseen hakeutuvien hoitoisuutta verrattuna muuhun ikäluokkaan) 

Kun asiakkaan tuloista vähennetään kohtuullisiksi arvioidut kulut, on lopputu-
lemana laskennallinen maksuvara. Laskennallinen maksuvara on negatiivinen 
aivan korkeimpia tuloluokkia lukuun ottamatta.  
 
Palvelusetelin arvo johdetaan laskennallisesta maksuvarasta siten, että palve-
luseteli kattaa sekä (negatiivisen) laskennallisen maksuvaran että asiakkaan 
kohtuulliseksi arvioidun käyttövaran.  
 



 

71 

 

Kuntayhtymän oman tuotannon ja ostopalvelupaikkojen asiakkaiden mahdol-
lista asiakasmaksun alentamista laskettaessa käytetään minimikäyttövarana 
153,89 €/kk. Vastaavasti tässä palvelusetelimallissa kaikista alimman tuloluo-
kan kohdalla käytetään samaa minimikäyttövaraa. 
 
Muiden tuloluokkien osalta kohtuulliseksi arvioitu asiakkaan maksuvara laske-
taan siten, että alimman tuloluokan 1.028 €/kk yli menevästä tulon osasta asi-
akkaan käyttövara nousee 10 %.  Esimerkiksi tulotasolla 1.228 €/kk käyttöva-
raksi tulee 153,89 €/kk + 0,1 x 200 €/kk = 173,89 €/kk. Näin saadaan lasket-
tua palvelusetelin arvo kullekin asiakkaalle erikseen.  
 
Kohtuulliseksi arvioidut kustannukset on asetettu siten, että palvelusetelimal-
lista saadaan kuntayhtymälle kustannusneutraali. Esimerkiksi kohtuulliseksi 
vuokraksi on arvioitu kuntayhtymän ostopalvelujen keskimääräinen vuokrata-
so 326,90 €/kk. Asiakas voi valita tehostetun palveluasumisen paikan, jossa 
vuokrataso on tätä korkeampi, mutta sillä ei ole vaikutusta palvelusetelin ar-
voon, vaan asiakas maksaa korkeamman vuokranosan täysimääräisesti itse. 
 
Kun asiakkaan tulot lasketaan jo käytössä olevan laskentatavan mukaisesti, 
voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa laskuria, joka helpottaa palveluohjaa-
jan työtä hänen tehdessään asiakkaalle arvion palvelusetelin määrästä. Koh-
tuulliseksi arvioitu vuokra on kiinnitetty euromääräisesti. Tällöin eläkkeensaa-
jan asumistuki on helposti määritettävissä Kelan laskurista.  
 
 

9.4.5 Asiakkaan kohtuulliseksi arvioitu käyttövara nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen 
kulujen mukaan määräytyvässä palvelusetelissä (PS 4) 

 
Asiakkaan kohtuulliseksi arvioitu käyttövara PS 4:ssä (nettotulojen sekä koh-
tuullisiksi arvioitujen tulojen mukaan määräytyvässä palvelusetelissä) lähtee 
tasosta 153,89 €/kk ja nousee tasaisesti tulotason 3.000 €/kk käyttövaraan 
275,07 €/kk.  
 
Asiakkaan käyttövarasta käytetään tässä palvelusetelimallissa käsitettä ’koh-
tuulliseksi arvioitu käyttövara’, joka korostaa sitä, että tässä mallissa lyödään 
ensin lukkoon käyttövaran suuruus ja määritetään palvelusetelin arvo vasta 
sen jälkeen, kun kaikissa muissa palvelusetelimalleissa määritetään ensin 
palvelusetelin arvo ja tutkitaan asiakkaan käyttövara vasta sen jälkeen. 
 
Tulee huomata ’kohtuulliseksi arvioidun käyttövaran’ laskennollinen luonne. 
Se perustuu kohtuulliseksi arvioituihin kuluihin eikä toteutuviin kuluihin. Mikäli 
asiakas valitsee palvelun, jonka ateria-, tukipalvelut tai vuokra on korkeampi 
kuin kohtuulliseksi arvioidut kulut, maksaa asiakas ylimenevästä osasta itse 
100 %.  
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Vastaavasti asiakas voi myös löytää markkinoilta palvelun, jossa joku eristä 
onkin halvempi, kuin kohtuulliseksi arvioitu hinta, jolloin asiakkaan käyttövara 
tältä osin kasvaa. Tämä ratkaisee ongelman, joka ilmenee usein palvelusete-
leissä, joiden käyttötarkoitus on tiukasti rajattu. Jos käyttötarkoitus on rajattu 
esim. hoivaan, ei yli jäävää osaa voi käyttää esim. kokonaisuuteen olennai-
sesti kuuluvaan ateriapalveluun. Tällöin asiakas ei itse hyödy palveluseteliä 
alemman kustannustason valinnasta, vaan hyöty menee 100 %:sti palvelun 
järjestäjälle. 
 
 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotu-
lot €/kk 

Hoiva 
€/kk 

Ateria 
€/kk 

Tuki-
palvelu 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Asu-
mistuki 
€/kk 

Lääk-
keet 
€/kk 

Lasken-
nollinen 
maksuva-
ra €/kk 

Kohtuulli-
seksi arvioi-
tu käyttöva-
ra €/kk 

Palve-
luseteli  
€/kk 

1.028,14 1.028,14 2.684,00 420,00 80,00 326,96 231,36 28,00 -2.279,46 153,89 2.433,35 
1.100,00 1.100,00 2.684,00 420,00 80,00 326,96 206,92 28,00 -2.232,04 161,08 2.393,12 
1.200,00 1.164,37 2.684,00 420,00 80,00 326,96 172,92 28,00 -2.201,67 167,51 2.369,18 
1.300,00 1.221,85 2.684,00 420,00 80,00 326,96 138,92 28,00 -2.178,19 173,26 2.351,45 
1.400,00 1.279,33 2.684,00 420,00 80,00 326,96 104,92 28,00 -2.154,71 179,01 2.333,72 
1.500,00 1.336,82 2.684,00 420,00 80,00 326,96 70,92 28,00 -2.131,23 184,76 2.315,99 
1.600,00 1.394,30 2.684,00 420,00 80,00 326,96 36,92 28,00 -2.107,75 190,51 2.298,25 
1.700,00 1.451,78 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -2.087,19 196,25 2.283,44 
1.800,00 1.514,85 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -2.024,11 202,56 2.226,67 
1.900,00 1.579,42 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.959,55 209,02 2.168,56 
2.000,00 1.643,99 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.894,98 215,47 2.110,45 
2.100,00 1.708,55 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.830,41 221,93 2.052,34 
2.200,00 1.767,43 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.771,53 227,82 1.999,35 
2.300,00 1.835,66 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.703,30 234,64 1.937,94 
2.400,00 1.898,83 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.640,14 240,96 1.881,10 
2.500,00 1.966,61 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.572,36 247,74 1.820,09 
3.000,00 2.239,96 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.299,01 275,07 1.574,08 

 
 
 

9.4.6 Asiakkaan omavastuuosuus nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräyty-
vässä palvelusetelissä (PS 4) 

 
PS 4:n hinnoittelussa palvelusetelin omavastuuosuuksien suuruudet vaihtelevat 
asiakkaan tulojen mukaan. Tulojen kasvaessa palvelusetelin arvo pienenee ja 
omavastuuosuus suurenee. Pienimmillä tuloilla omavastuu keskiarvohintaises-
sa paikassa on 911,44 €/kk ja suurimmilla tuloilla 1.770,71 €/kk.  
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 Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja 
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9.4.7 Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvän palvelusetelin (PS 4) kus-
tannukset kuntayhtymälle 

 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvän pal-
velusetelin (PS 4) kustannukset kuntayhtymälle koskien nykyisen asiakasra-
kenteen mukaista 20 henkilön vertailuryhmää ovat 45.756,19 €/kk. Vuosita-
solla 20 asiakkaan kustannus on 549.074,28 €/vuosi, joka vastaa asiakkaan 
vuosikustannuksena keskiarvohintaa 27.453,71 €/hlö/vuosi. Se on 469,63 € 
enemmän/asiakas/vuosi kuin ostopalveluiden hoivan kustannus.  
 
Mikäli PS 4:n kustannukset halutaan asettaa samaan tasoon, kuin ostopalve-
luiden kustannus, on alimman tuloluokan 1.028 €/kk yli menevästä tulon osas-
ta jätettävä asiakkaan käyttövaran nousemiseen hieman vähemmän kuin las-
kelmassa käytetty 10 %. siirrä 
 
Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden 
% osuus kun 
20 asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1.050 1.028,14 2,36 2.433,35 5.748,08 
1.050-1.399 1.300,00 7,32 2.351,45 17.219,28 
1.400-1.799 1.500,00 5,83 2.315,99 13.494,72 
1.800-2.099 1.800,00 1,97 2.226,67 4.383,21 
2.100-2.499 2.100,00 1,73 2.052,34 3.555,24 
2.500-2.999 2.500,00 0,47 1.820,09 859,89 
3.000- 3.000,00 0,31 1.574,08 495,77 

       45.756,19 €/kk 
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9.5 Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä, laitos-
hoidon maksukäytäntöä mukaileva palveluseteli (PS 5) 

 
Palvelusetelilaissa ei määritetä vastaavaa asiakkaan euromääräistä vähim-
mäiskäyttövaraa, kuin on esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Valtio-
neuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
(1147/2011) 33 § säädetään, että asiakasmaksun jälkeen asiakkaalle on jää-
tävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 
99 €, silloin kun kunta perii asiakkaan tulot, korvaukset ja saamiset asiakas-
maksulain (1992/734) 14 §:n mukaan.  

 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvän pal-
velusetelin (PS 4) variaationa palvelusetelimalli (PS 5) määräytyy muuten 
samoin, paitsi että alimman tuloluokan osalta asiakkaan käyttövaraksi asete-
taan laitoshoitoa vastaavasti taso 99 €/kk. Toinen poikkeama on, että alim-
man tulotason ylittävästä tulon osasta jätetään asiakkaan henkilökohtaiseen 
käyttöön 15 % (vrt. PS 4:n 10 %). 
 

Brutto-
tulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Hoiva €/kk Ateria €/kk Tuki-
pal-
velu 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Asu-
mistuki 
€/kk 

Lääk-
keet 
€/kk 

 Laskennolli-
nen maksuva-
ra €/kk 

Kohtuulli-
seksi arvi-
oitu käyt-
tövara 
€/kk 

Palve-
lusetelin 
arvo €/kk  

1.028,14 1.028,14 2.684,00 420,00 80,00 326,96 231,36 28,00 -2.279,46 99,00 2.378,46 
1.100,00 1.100,00 2.684,00 420,00 80,00 326,96 206,92 28,00 -2.232,04 109,78 2.341,82 
1.200,00 1.164,37 2.684,00 420,00 80,00 326,96 172,92 28,00 -2.201,67 119,44 2.321,10 
1.300,00 1.221,85 2.684,00 420,00 80,00 326,96 138,92 28,00 -2.178,19 128,06 2.306,25 
1.400,00 1.279,33 2.684,00 420,00 80,00 326,96 104,92 28,00 -2.154,71 136,68 2.291,39 
1.500,00 1.336,82 2.684,00 420,00 80,00 326,96 70,92 28,00 -2.131,23 145,30 2.276,53 
1.600,00 1.394,30 2.684,00 420,00 80,00 326,96 36,92 28,00 -2.107,75 153,92 2.261,67 
1.700,00 1.451,78 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -2.087,19 162,55 2.249,73 
1.800,00 1.514,85 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -2.024,11 172,01 2.196,12 
1.900,00 1.579,42 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.959,55 181,69 2.141,24 
2.000,00 1.643,99 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.894,98 191,38 2.086,35 
2.100,00 1.708,55 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.830,41 201,06 2.031,47 
2.200,00 1.767,43 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.771,53 209,89 1.981,43 
2.300,00 1.835,66 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.703,30 220,13 1.923,43 
2.400,00 1.898,83 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.640,14 229,60 1.869,74 
2.500,00 1.966,61 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.572,36 239,77 1.812,13 
3.000,00 2.239,96 2.684,00 420,00 80,00 326,96 0,00 28,00 -1.299,01 280,77 1.579,78 
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9.5.1 Asiakkaan omavastuu nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvällä, 
laitoshoidon maksukäytäntöä mukailevalla palvelusetelillä (PS 5) 

 
Kuten PS 4:ssä, myös tässä palvelusetelin hinnoittelumallissa PS 5 palve-
lusetelin omavastuuosuuksien suuruudet vaihtelevat asiakkaan tulojen mu-
kaan. Tulojen kasvaessa palvelusetelin arvo pienenee ja omavastuuosuus 
suurenee. Pienimmillä tuloilla omavastuu keskiarvohintaisessa paikassa on 
966,33 €/kk ja tarkastelun suurimmilla tuloilla 1765,01 €/kk.  
 
Kun verrataan tässä palvelusetelimallissa (PS 5) asiakkaalle jäävän omavas-
tuuosuuden suuruutta edellisessä palvelusetelimallin (PS 4) vastaavaan, 
huomataan että eri tulotasojen väliset erot ovat samalla tavalla tasaiset. 
 
Tämä johtuu siitä, että mallissa mukaillaan laitoshoidon asiakasmaksun mää-
räämisessä käytettyä mallia, jossa asiakkaan tuloista jätetään asiakkaan käyt-
tövaraksi 15 %, kun se edellisessä mallissa oli 10 %. Tässä mallissa alimman 
tuloluokan kohtuulliseksi arvioitu käyttövara lähti samasta tasosta, kuin lähtee 
laitoshoidon alin taso, 99,00 €/kk. Edellisessä mallissa se taas lähti tasosta 
153,89 €/kk, joka vastaa kuntayhtymän oman palvelutuotannon tai ostopalve-
lupaikkojen asiakasmaksun alentamistarkasteluissa käytössä olevaa asiak-
kaan käyttövaraa. 
 

Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja 
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9.5.2 Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvän, laitoshoidon maksukäy-
täntöä mukailevan palvelusetelin (PS 5) kustannukset kuntayhtymälle 
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Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvän, lai-
toshoidon maksukäytäntöä mukailevan palvelusetelin (PS 5) kustannukset 
kuntayhtymälle koskien nykyisen asiakasrakenteen mukaista 20 henkilön ver-
tailuryhmää ovat 44.967,33 €/kk. Vuositasolla 20 asiakkaan kustannus on 
539.607,96 €/vuosi, joka vastaa asiakkaan vuosikustannuksena keskiarvohin-
taa 26.980,40 €/hlö/vuosi. PS 5 toisi kuntayhtymälle noin 4 €/asiakas/vuosi 
säästöä verrattuna ostopalvelupaikan hoivan kustannuksiin eli sitä voidaan pi-
tää kustannusneutraalina vaihtoehtona.  
 
Tuloluokka 
€/kk 

Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden 
% osuus kun 
20 asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1.050 1.028,14 2,36 2.378,46 5.618,42 
1.050-1.399 1.300,00 7,32 2.306,25 16.888,26 
1.400-1.799 1.500,00 5,83 2.276,53 13.264,81 
1.800-2.099 1.800,00 1,97 2.196,12 4.323,07 
2.100-2.499 2.100,00 1,73 2.031,47 3.519,09 
2.500-2.999 2.500,00 0,47 1.812,13 856,12 
3.000- 3.000,00 0,31 1.579,78 497,57 

     44.967,33 €/kk 
 
 

9.6 Tuloluokittain määräytyvä palveluseteli (PS 6) 

 
Palvelusetelimallissa (PS 6) asiakkaiden tulot on luokiteltu ja jokaista tulo-
luokkaa kohden on määrätty palvelusetelin arvo.  
 
Korkein palvelusetelin arvo on tuloluokassa, jonka yläraja on < 1.050 €/kk. 
Tehostetun palveluasumisen asiakkailla minimitulon suuruudeksi on arvioitu 
1.028,14 €/kk, joka koostuu takuueläkkeestä 713,73 €/kk ja eläkkeensaajan 
ylimmästä hoitotuesta 314,41 €/kk (v. 2012). 
 
Tuloluokka PS arvo €/vrk PS arvo €/kk 
<1.050 88,00 2.684,00 
1.050–1.399 80,00 2.440,00 
1.400–1.799 74,00 2.257,00 
1.800–2.099 67,00 2.043,50 
2.100–2.499 58,00 1.769,00 
2.500–2.999 55,00 1.677,50 
3.000 ≤ 45,00 1.372,50 

 

Palvelusetelin arvon määrittämisen lähtökohta on ollut ostopalveluiden hoivan 
hinta 88 €/kk. Luokiteltuja tuloja kohden asetetussa palvelusetelin arvossa on 
huomioitu verotuksen ja KELA:n eläkkeensaajan asumistuen vaikutus siten, 
että asiakkaalle jäävän omavastuuosuuden suuruus on kohtuullisella tasolla 
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kaikissa tuloluokissa. Palvelusetelin arvo eri tuloluokissa on määritetty siten, 
että asiakkaan omavastuuosuuden kasvun suuruus on saatu suhteellisen ta-
saiseksi eri tuloluokkien välillä. 
 
PS 6:n etu on, että palvelusetelin arvon laskeminen asiakaskohtaisesti on 
suhteellisen yksinkertaista verrattuna muutamiin muihin selvityksessä esitel-
tyihin malleihin. Arvon määrittämiseksi ei tarvitse käyttää erityisiä laskukaavo-
ja, vaan palvelusetelin arvo määräytyy vastaavien tulojen mukaan, jotka ote-
taan huomioon kunnallisen asiakasmaksun määräytymisen yhteydessä. 
 
 

9.6.1 Asiakkaan omavastuu tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelissä (PS 6) 

 
PS 6:ssa palvelusetelin omavastuuosuus vaihtelee asiakkaan tulojen mu-
kaan. Tulojen kasvaessa palvelusetelin arvo pienenee ja omavastuuosuus 
suurenee. Pienimmillä tuloilla omavastuu keskiarvohintaisessa paikassa on 
660,79 €/kk ja suurimmilla tuloilla 1972,29 €/kk.  
 
Pienimmillä tuloilla tässä tulosidonnaisessa mallissa on kaikkein pienin oma-
vastuuosuus keskiarvohinnoilla ja suurin omavastuu suurimmilla tuloilla.  
Omavastuuosuuden kuvaaja on porrasteinen. Asiakkaan tulotason ollessa lä-
hellä tuloluokan alarajaa, omavastuuosuus on suurempi kuin lähellä tuloluo-
kan ylärajaa olevilla tuloilla. 
 

Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaaja 

PS 6 omavastuun osuudet
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9.6.2 Tuloluokittain määräytyvän palvelusetelin (PS 6) kustannukset kuntayhtymälle 

 
Tuloluokittain määräytyvän palvelusetelin (PS 6) kustannukset kuntayhtymälle 
koskien nykyisen asiakasrakenteen mukaista 20 henkilön vertailuryhmää ovat 
45.670,75 €/kk. Vuositasolla 20 asiakkaan kustannus on 548.049 €/vuosi, joka 
vastaa asiakkaan vuosikustannuksena keskiarvohintaa 27.402, 45 €/hlö/vuosi. 

 

Tuloluokka €/kk Esimerkkitulo 
€/kk 

Asiakkaiden % 
osuus kun 20 
asiakasta 

Palveluseteli 
€/kk 

Kustannus 
€/kk 

<1.050 1.028,14 2,36 2.684,00 6.340,16 
1.050-1.399 1.300,00 7,32 2.440,00 17.867,72 
1.400-1.799 1.500,00 5,83 2.257,00 13.151,02 
1.800-2.099 1.800,00 1,97 2.043,50 4.022,64 
2.100-2.499 2.100,00 1,73 1.769,00 3.064,41 
2.500-2.999 2.500,00 0,47 1.677,50 792,52 
3.000- 3.000,00 0,31 1.372,50 432,28 

      45.670,75 €/kk 

 

 

9.7 Yhteenveto asiakkaan omavastuuosuuksien suuruuksista eri palvelusetelimal-
leissa keskiarvohinnalla 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty asiakkaiden omavastuuosuuksien suu-
ruudet keskiarvohinnoilla kaikilla edellä esitellyillä palvelusetelimalleilla. 

 
Bruttotulot Nettotulot PS 1 a PS 1 b PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 
1.028,14 1.028,14 1.078,60 660,79 915,84 915,84 911,44 966,33 660,79 

1.100,00 1.100,00 1.078,60 660,79 940,99 943,79 951,67 1.002,97 904,79 

1.200,00 1.164,37 1.078,60 660,79 975,99 979,14 975,61 1.023,69 904,79 

1.300,00 1.221,85 1.078,60 660,79 1.010,99 1.017,99 993,34 1.038,54 904,79 

1.400,00 1.279,33 1.078,60 660,79 1.045,99 1.053,69 1.011,07 1.053,40 1.087,79 

1.500,00 1.336,82 1.078,60 660,79 1.080,99 1.093,60 1.028,80 1.068,26 1.087,79 

1.600,00 1.394,30 1.078,60 660,79 1.118,99 1.132,74 1.046,54 1.083,12 1.087,79 

1.700,00 1.451,78 1.078,60 660,79 1.180,99 1.201,80 1.061,35 1.095,06 1.087,79 

1.800,00 1.514,85 1.078,60 660,79 1.215,99 1.238,20 1.118,12 1.148,67 1.301,29 

1.900,00 1.579,42 1.078,60 660,79 1.250,99 1.292,30 1.176,23 1.203,55 1.301,29 

2.000,00 1.643,99 1.078,60 660,79 1.285,99 1.329,75 1.234,34 1.258,44 1.301,29 

2.100,00 1.708,55 1.078,60 660,79 1.320,99 1.387,01 1.292,45 1.313,32 1.575,79 
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2.200,00 1.767,43 1.078,60 660,79 1.355,99 1.425,51 1.345,44 1.363,36 1.575,79 

2.300,00 1.835,66 1.078,60 660,79 1.390,99 1.485,92 1.406,85 1.421,36 1.575,79 

2.400,00 1.898,83 1.078,60 660,79 1.425,99 1.525,47 1.463,69 1.475,05 1.575,79 

2.500,00 1.966,61 1.078,60 660,79 1.460,99 1.581,02 1.524,70 1.532,66 1.667,29 

3.000,00 2.239,96 1.078,60 660,79 1.635,99 1.831,03 1.770,71 1.765,01 1.972,29 

 
 
Taulukon lyhenteet (ja kappaleet, jossa ne esitellään) ovat: 
PS 1 a, b: Tasasuuruinen palveluseteli (kpl 9.1) 
PS 2: Bruttotulosidonnainen, kuntayhtymän asiakasmaksua mukaileva palve-
luseteli (kpl 9.2) 
PS 3: Progressiivinen palveluseteli (kpl 9.3) 
PS 4: Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä 
palveluseteli (kpl 9.4) 
PS 5: Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä, 
laitoshoidon maksukäytäntöä mukaileva palveluseteli (kpl 9.5) 
PS 6: Tuloluokittain määräytyvä palveluseteli (kpl 9.6)  
 
 

9.7.1 Omavastuuosuuksien ja nettotulojen kuvaajat 

 
Eri palvelusetelimalleista tehtyjen tarkastelujen tulokset esitetään alla helposti 
vertailtavassa graafisessa muodossa. Selkeyden vuoksi omavastuuosuuksien 
kuvaajat esitetään kahdessa eri kaaviossa. 
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Omavastuuosuudet, PS 4, PS 5 ja PS 6 
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Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1 a) pienimmillä tuloilla nettotulo-
jen ja omavastuun erotus on -50,46 €/kk. Suurimmilla esimerkkituloilla netto-
tulojen ja omavastuun erotus on 1.161,36 €/kk. 
 
Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1 b) pienimmillä tuloilla nettotulo-
jen ja omavastuun erotus on 367,35 €/kk. Suurimmilla esimerkkituloilla netto-
tulojen ja omavastuun erotus on 1.579,17 €/kk. 

 
Bruttotulojen mukaan määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 2) pienimmillä 
tuloilla nettotulojen ja omavastuun erotus on 112,30 €/kk. Suurimmilla esi-
merkkituloilla nettotulojen ja omavastuun erotus on 563,58 €/kk. 
 
Progressiivisessa palvelusetelissä (PS 3) pienimmillä tuloilla omavastuun ja 
nettotulon erotus on yhtä suuri kuin PS 2:ssa. Suurimmilla esimerkkituloilla 
nettotulojen ja omavastuun erotus on 408, 93 €/kk. 

 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvässä 
palvelusetelimallissa (PS 4) pienimmillä tuloilla nettotulojen ja omavastuun 
erotus on 116,70 €/kk. Suurimmilla esimerkkituloilla nettotulojen ja omavas-
tuun erotus on 469,25 €/kk. 
 
Nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen tulojen mukaan määräytyvässä, lai-
toshoidon maksukäytäntöä mukailevassa palvelusetelimallissa (PS 5) pie-
nimmillä tuloilla nettotulojen ja omavastuun erotus on 61,81 €/kk. Suurimmilla 
esimerkkituloilla nettotulojen ja omavastuun erotus on 474,95 €/kk 
 
Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) pienimmillä tuloilla 
nettotulojen ja omavastuun erotus on 367,38 €/kk. Suurimmilla esimerkkituloil-
la nettotulojen ja omavastuun erotus on 262,67 €/kk. Palvelusetelimallin asi-
akkaan omavastuu on kohtuullisen tasaisesti nouseva, mutta siinä on saha-
kuvioilmiö, joka johtuu palvelusetelin arvon asettamisesta tuloluokittain. 
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Eri palvelusetelimallien esittelyssä on myös omavastuuosuuksien kuvaajat 
edullisimman palveluntuottajahinnan mukaan tarkasteltuna. Edullisimman 
tuottajahinnan mukaan tarkasteltuna asiakkaiden omavastuuosuus on reilusti 
pienempi kuin keskihinnoilla.  
 
Tasasuuruisessa palvelusetelissä kaikilla tuloluokilla omavastuun osuus on 
noin 630 €/kk. Tulosidonnaisissa malleissa edullisimmalla hinnalla näkyy se, 
että hoivan hinnan ollessa alhaisempi kuin palvelusetelin arvon, palvelusetelin 
arvo määräytyy hoivan hinnan mukaan. Siksi tulosidonnaisissa palvelusete-
leissä edullisimmalla hinnalla asiakkailla on samansuuruinen omavastuu 
2.000- 2.100 €/kk tuloihin saakka.  
 
Edullisimman hinnan mukaan omavastuuosuudet ovat pienimmällä tulolla noin 
300 euroa pienempiä ja suurimmalla tulolla noin 700 € pienempiä kuin kes-
kiarvohinnan mukaan tarkasteltuna. Poikkeuksen tekee luokiteltujen tulojen 
mukaan määräytyvä palvelusetelimalli (PS 6), jossa ero omavastuuosuudessa 
pienimmällä tulolla edullisimman ja keskiarvohinnan välillä on noin 30 €. PS 
6:ssa pienimmän tuloluokan asiakkaiden palvelusetelin arvo on n. 10 % kor-
keampi kuin muissa tulosidonnaisissa palvelusetelimalleissa. 
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9.8 Yhteenveto eri palvelusetelimallien kustannuksista kuntayhtymälle  

 
Eri palvelusetelimallien keskinäinen kustannusvaikutus kuntayhtymälle on py-
ritty malleja suunniteltaessa pitämään kohtuullisen tasaisena. Tarpeeksi tar-
kaksi arvoksi on tässä vaiheessa nähty +/- 1 % erot. Poikkeuksena on PS 1 b, 
jossa tästä vaatimuksesta luovuttiin. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty eri palvelusetelimallien kustannukset ver-
rattuna kuntayhtymän ostopalvelujen kustannuksiin hoivan osalta. 
 
 PS 
malli 

Kustannus/20 
asiakasta/kk 

Ostopalveluiden 
hoiva 

Erotus % ero 

PS 1 a 45.323,80 45.323,70 0,10 0,00 

PS 1 b 53.680,00 45.323,70 8.356,30 18,43 

PS 2 45.142,89 45.323,70 -180,81 -0,40 

PS 3 44.741,93 45.323,70 -581,77 -1,28 

PS 4 45.756,19 45.323,70 432,49 0,95 

PS 5 44.967,33 45.323,70 -356,37 -0,79 

PS 6 45.670,75 45.323,70 347,05 0,77 

 

Alla on kuvattu sama asia pylväsdiagrammina. 
 

Palvelusetelimallien kustannukset verrattuna ostopalveluiden hoivan kustannuksiin
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Eri palvelusetelimallien kustannuksia voidaan tarkastella myös kuntayhtymän 
saavuttaman taloudellisen kokonaishyödyn näkökulmasta.  
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Alla olevassa taulukossa kootaan yhteen kunkin palvelusetelimallin kokonais-
kustannus kuntayhtymälle verrattuna ostopalvelupaikkojen kokonaiskustan-
nukseen. Tulee huomata, että säästö on suurempi kokonaiskustannuksia tar-
kastelemalla, kuin jos tarkastellaan säästöjä vain hoivan ja hoidon kustannus-
ten osalta. 
 
Laskelma on tehty nykyistä asiakaskuntaa vastaavan 20 asiakkaan yhteen-
lasketun kuukausikulun mukaiseksi. Erotus ilmoitetaan myös keskimääräise-
nä säästönä per asiakas. Eri tuloluokkien kohdalla kuntayhtymä saavuttaa 
erisuuruisen säästön, joten tämä luku arvioi tilannetta, jossa kaikki tuloluokat 
käyttävät tasaisesti palveluseteliä. Säästö kokonaiskustannuksiin verrattuna 
on palvelusetelimalleilla 5,6 – 7,7 %. 
 

PS malli  Kustannus/20 
asiakasta /€/kk 

Ostopalveluiden kokonais-
kustannus/20 asiakasta/€/kk 

Erotus % ero Säästö/asiakas/ 
€/kk 

PS 1 a 45.368,20 48.466,30 3.142,50 6,48 157,00 

PS 1 b 53.680, 00 48.466,30 - 5.213,70 - 10,76 - 260,69 

PS 2 45.142,89 48.466,30 3.323,41 6,86 166,17 

PS 3 44.741,93 48.466,30 3.724,37 7,68 186,21 

PS 4 45.756,19 48.466,30 2.710,11 5,59 135,50 

PS 5 44.967,33 48.466,30 3.498,97 7,22 174,94 

PS 6 45.670,75 48.466,30 2.795,55 5,77 137,77 

 

Alla on kuvattu sama asia pylväsdiagrammina. 
 

Palvelusetelimallien kustannukset verrattuna ostopalveluiden 
kokonaiskustannuksiin

40000,00

42000,00

44000,00

46000,00

48000,00

50000,00

52000,00

54000,00

56000,00

PS 1 a PS 1 b PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

€/
kk

Kustannus/20 asiakasta/kk

Ostopalveluiden
kokonaiskustannus

 



 

84 

 

 

10. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutukset 

 
Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton vaikutuk-
set voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: vaikutukset asiakkaille, vaikutukset 
palveluntuottajille ja vaikutukset kuntayhtymälle. 
 
AKI Aktiiviasiakas –hankkeen lähtökohtiin kuuluu asiakaslähtöisyys, joten vai-
kutukset asiakkaille käsitellään alla yksityiskohtaisesti hyödyntäen Kainuun 
maakunta –kuntayhtymässä käytössä olevaa IVA+ ennakkoarviointimallia eli 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.  
 
Vaikutukset palveluntuottajille arvioidaan pääpiirteittäin osana IVA+ arviointia. 
Vaikutuksista kuntayhtymälle keskitytään taloudellisiin vaikutuksiin vertaamal-
la eri palvelusetelivaihtoehtojen kustannuksia ostopalvelujen kustannuksiin. 
Myös tältä osin arviointi tehdään osana IVA+ arviointia. 

 
IVA + -arviointi tehdään tasasuuruisesta palvelusetelimallista (PS 1) ja luoki-
teltujen tulojen mukaan määräytyvästä palvelusetelistä (PS 6) sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaan menevän esittelyn valmistelun perusteella. Näiden mallien 
etu on, että palvelusetelin arvon määrittämien on yksinkertaista, eikä lisää 
hallinnollista työtä. Tasasuuressa palvelusetelissä omavastuuosuudet ovat 
kaikilla tuloluokilla samansuuruiset. Luokiteltujen tulojen mukaan määräyty-
vässä palvelusetelissä omavastuu kasvaa porrastetusti tulojen mukaan. Pal-
velusetelin arvo on asetettu niin, että on otettu huomioon verotuksen ja eläk-
keensaajan asumistuen vaikutus.  

 
 
10.1 IVA+ ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmä 

 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
12.3.2008 ennakkoarvioinnin käyttöönotosta lautakunnan päätösten valmiste-
lussa ja päätöksenteossa. Kainuun maakuntahallitus laajensi menetelmän 
käytön koko kuntayhtymän tasolle kokouksessaan 30.8.2011. Kokouksen § 
158 esittelyteksti (jota käytetään myös asian esittelyyn kuntayhtymän internet-
sivuilla) kiteyttää hyvin IVA+ ennakointimenetelmän keskeiset piirteet: 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on prosessi, jossa arvi-
oidaan ennalta päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. Arvioinnin kohteena voi olla hanke, suunnitelma, ohjelma tai mikä 
tahansa muu päätös. IVA yhdistää aiemmin erilliset terveysvaikutusten 
arvioinnin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) sekä eri 
väestöryhmittäiset ja sektorikohtaiset ennakkoarvioinnit. 
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Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan vaihtoehtoi-
sia ratkaisumalleja. Vaihtoehtojen käsittely selkiyttää tavoitteita, mah-
dollistaa ristiriitojen käsittelyn ja konkretisoi sitä, kuinka tavoitteet voi-
daan saavuttaa. Vaikutukset voivat olla taloudellisia tai muuten mitatta-
via tai laadullisia. Vaikutuksia voi tarkastella esimerkiksi organisaation 
tavoitteiden toteutumisen, eri ihmisryhmien ja hyvinvoinnin/terveyden 
osatekijöiden kautta. 

Ennakkoarviointi toimii suunnittelun ja päätöksenteon työvälineenä. Se 
on monialainen prosessi, johon osallistuvat eri alojen asiantuntijat, työn-
tekijät ja päättäjät. Mukana arvioinnissa ovat myös ne ihmiset tai ihmis-
ryhmät, joihin päätöksellä saattaa olla vaikutuksia. Ratkaisu pyritään 
löytämään erilaisia päätösvaihtoehtoja kuvaamalla ja tarkastelemalla 
kunkin vaihtoehdon sekä hyviä että huonoja puolia. 

Ihmisiin kohdistuvien arviointi 

o tuottaa tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja ter-
veyteen 

o auttaa parhaan ratkaisun valinnassa 

o mahdollistaa ristiriitaisten tavoitteiden ja näkökulmien käsittelyn 

o lisää suunnittelun ja päätöksenteon avoimuutta 

o toimii voimaantumisen välineenä 

o ideana on arvioida ennalta tietyn suunnitelman tai päätöksen aiheut-
tamia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Kainuun maakunta –kuntayhtymässä on laadittu IVA+ nimellä valmis kaava-
kepohja ennakkoarviointia varten. Siinä huomioidaan kuntayhtymän strategi-
set asiakirjat, erityisesti Kainuun maakunta –kuntayhtymän strateginen suun-
nitelma vuosille 2007-2015 sekä toimialojen ja tulosalueiden tasapainotetun 
tuloskortin eli BSC-muotoisia vuosisuunnitelmia, kuten dokumentti nimeltä 
Sosiaali- ja terveystoimiala – suunnitelma vuosille 2012-2015.  
 
Kainuun IVA+ kaavakkeessa tarkastellaan seuraavia kohtia: 1. vaikutus asi-
akkaisiin ja asukkaisiin, 2. vaikutus henkilöstöön, 3. vaikutus johtamiseen, 
palvelujen järjestämiseen ja tuotantotapoihin, 4. vaikutus talouteen (lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä), 5. vaikutus Kainuun elinvoimaan, 6. vaikutus terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamiseen ja lisäksi on erilliseksi tarkastelukohdaksi 7. 
valittu kehittämishankkeiden huomioiminen. 
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin eri vaihtoehtojen ennakkoarvioin-
nissa erityisen tärkeäksi nousevat kohdat 1. vaikutus asiakkaisiin ja asukkai-
siin sekä 6. vaikutus terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.  
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10.2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin IVA+ (ihmisiin kohdistuvien vaiku-
tusten arviointi) 

 
Nollavaihtoehto tarkoittaa, ettei nykyistä palvelujärjestelmää muuteta. Tällöin 
asiakkaille tarjotaan tehostetun palveluasumisen paikaksi joko kuntayhtymän 
omana tuotantona tai ostopalveluna järjestämää palveluasumista. Asiakkaalla 
ei ole mahdollisuutta valita asumispaikkaa, vaan paikat tarjotaan asiakkaiden 
palvelutarpeen mukaisesti pyrkien huomioimaan heidän toiveensa sijoituspai-
kasta. 
 
 
Vaikutus asiakkaiden ja asukkaiden valinnan vapauteen 
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto Kainuun maakunta -
kuntayhtymässä lisää ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan 
asiakkaiden valinnan vapautta. Mahdollisuus valinnanvapauden lisäämiseen 
on riippuvainen asiakkaan tulotasosta, käyttöön otettavan palvelusetelimallin 
valinnasta sekä myös siitä, missä määrin palvelusetelipaikkoja tulee olemaan 
tarjolla eri puolilla maakuntaa.  
 
Valinnan vapauden lisääntymiseen liittyy myös se, tuleeko palvelusetelillä 
palveluitaan tarjoavia palveluntarjoajia olemaan kaikilla kuntayhtymän seu-
duilla siinä määrin, että syntyy aito kilpailutilanne.  
 
Vaikutus asiakkaiden ja asukkaiden talouteen 
 
Edellisessä luvussa on tarkasteltu yksityiskohtaisesti eri tuloluokkiin kuuluvien 
asiakkaiden omavastuun suuruutta ostopalveluiden keskiarvohinnan mukaan. 
Kullekin palvelusetelimallille on laadittu oma tarkastelunsa. Näistä voidaan 
tarkastella kolmea eri muuttujaa: asiakkaan tulotaso, palvelun hinta sekä pal-
velusetelimallin valinnasta aiheutuva vaikutus asiakkaan käyttövaraan. 

 
Asiakkaalle käyttöön jäävien varojen suuruuteen ja siten taloudelliseen mah-
dollisuuteen käyttää tehostetun palveluasumisen palveluseteliä näyttä vaikut-
tavan eniten palvelun hinta. Palvelusetelin arvo on asetettu ostopalveluiden 
hoivan keskiarvohinnan mukaa ja kuvaa siltä osin realistisesti hintatilannetta. 
 
Kehittäjäasiakasryhmän kommentti tasasuuruisesta ja tulosidonnaisesta palvelusetelistä 
 
AKI-hankkeessa toimii viiden henkilön suuruinen kehittäjäasiakasryhmä, joka 
kommentoi, ideoi ja kehittää hankkeessa kehitettäviä palveluita asiakkaiden 
näkökulmasta. Kehittäjäasiakasryhmän kokoontumisessa palvelusetelin esit-
telyssä olleesta hinnoitteluesimerkistä todettiin, että tulosidonnainen palve-
luseteli on parempi vaihtoehto kuin tasasuuruinen. Tasasuuruisen palve-
lusetelin arveltiin olevan sellaisen, että se voisi sulkea pois pienituloisilta 
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mahdollisuuden käyttää palveluseteliä. Ryhmässä tarkasteltiin tulosidonnai-
sen ja tasasuuruisen palvelusetelin periaatteita yleisesti. Selvityksessä olleita 
eri palvelusetelimalleja ei käyty yksityiskohtaisesti läpi. 
 
 

10.2.1 Asiakas, tulot 1.028,14 €/kk (tuloluokka < 1.050 €/kk) 

 
Asiakas saa takuueläkkeen ja eläkkeensaajan ylimmän hoitotuen eli yhteensä 
1.028,14 €/kk. Tähän tulotasoon kuuluu noin 12 % asiakkaista.  
 
Nollavaihtoehdossa eli tilanteessa, jossa palveluseteliä ei oteta käyttöön, kun-
tayhtymä järjestää SHL 17 § mukaista julkista asumispalvelua omana tuotan-
tona ja ostopalveluna. Asiakkaan maksaa asiakasmaksulain mukaisen asia-
kasmaksun. Nollavaihtoehdossa 1.028,14 tulon asiakkaan asiakasmaksu kun-
tayhtymän oman tuotannon ja ostopalvelupaikalla on 755,00 €/kk. 
 
Tuloluokan 1.028,14 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden keskiarvo-
hinnan mukaan: 
• Tasasuuressa palvelusetelimallissa (PS 1) 1.076,38 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 660,79 €/kk.  

 
Tuloluokan 1.028,14 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden edullisimman 
hinnan mukaan:  
• Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1) 627,75 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 627,75 €/kk. 

 
Johtopäätös tältä osin on, että tuloluokan 1.028,14 €/kk asiakas voi hakeutua 
palveluseteliasiakkaaksi, valittiinpa kumpi tahansa palvelumalleista, jos hän 
löytää edullisen hintatason paikan. Käytännössä ei kuitenkaan ole varmaa, et-
tä edullisen hintatason paikkoja tulisi olemaan laajamittaisesti tarjolla. Osto-
palveluiden keskiarvohinnalla tuloilla 1.028,14 €/kk omavastuu on suurempi 
kuin asiakkaan nettotulot. Myös tuloilla 1.100 ja 1.200 €/kk omavastuu on hy-
vin lähellä nettotulon tasoa. 

 
 

10.2.2 Asiakas, tulot 1.300 €/kk (tuloluokka 1.050-1.399 €/kk) 

 
Asiakkaista noin 36 % kuuluu tähän tuloluokkaan. 
 
Nollavaihtoehdossa 1.300 €/kk tulon asiakkaan asiakasmaksu kuntayhtymän 
oman tuotannon ja ostopalvelupaikalla on 780,05 €/kk. 
 
Tuloluokan 1.300 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden keskiarvohinnan 
mukaan: 
• Tasasuuressa palvelusetelimallissa (PS 1) 1.076,38 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 904,79 €/kk.  
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Tuloluokan 1.300 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden edullisimman 
hinnan mukaan:  
• Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1) 627,75 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 627,75 €/kk. 

 
Johtopäätös tältä osin on, että tulon 1.300 €/kk asiakas voi taloudellisesti ha-
keutua palveluseteliasiakkaaksi, valittiinpa kumpi tahansa palvelumalleista, jos 
hän löytää edullisen hintatason paikan. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole 
lainkaan varmaa, että edullisen hintatason paikkoja tulisi olemaan laajamittai-
sesti tarjolla. Ostopalveluiden keskiarvohinnalla tuloilla 1.300 €/kk asiakkaan 
omavastuu on PS 1:ssä 170 €/kk suurempi kuin PS 6:ssa. 
 

 
10.2.3 Asiakas, tulot 1.500 €/kk (tuloluokka 1.400-1.799 €/kk) 

 
Asiakkaista noin 29 % kuuluu tähän tuloluokkaan. 

 

Nollavaihtoehdossa tulon 1.500 €/kk asiakkaan asiakasmaksu on kuntayhty-
män oman tuotannon ja ostopalvelupaikalla 920,00 €/kk. 

 
Tuloluokan 1.500 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden keskiarvohinnan 
mukaan: 
• Tasasuuressa palvelusetelimallissa (PS 1) 1.076,38 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 1.087,79 €/kk.  

 
Tuloluokan 1.500 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden edullisimman 
hinnan mukaan:  
• Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1) 627,75 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 627,75 €/kk. 

 
Johtopäätös tältä osin on, että tuloluokan 1.500 €/kk asiakas voi hakeutua 
palveluseteliasiakkaaksi, valittiinpa kumpi tahansa palvelumalleista, jos hän 
löytää edullisen hintatason paikan. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole lain-
kaan varmaa, että edullisen hintatason paikkoja tulisi olemaan laajamittaisesti 
tarjolla.  Ostopalveluiden keskiarvohinnalla tuloilla 1.500 €/kk asiakkaan oma-
vastuut ovat PS 1:ssä ja  PS 6:ssa lähes samansuuruiset. 
 
 

10.2.4 Asiakas, tulot 1.800 €/kk (1.800-2.099 €/kk) 

 
Asiakkaista noin 10 % kuuluu tähän tuloluokkaan. 

 
Nollatilanteessa eli kuntayhtymän itse tuottamilla ja ostopalvelupaikoilla tulo-
luokan 1.800 €/kk asiakkaan asiakasmaksu on 1.055,20 /kk 
 



 

89 

 

Tuloluokan 1.800 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden keskiarvohinnan 
mukaan: 
• Tasasuuressa palvelusetelimallissa (PS 1) 1076,38 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 1301,29 €/kk.  

 
Tuloluokan 1.800 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden edullisimman 
hinnan mukaan:  
• Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1) 627,75 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 627,75 €/kk 
 
Johtopäätös tältä osin on, että 1.800 €/kk tulon asiakas voi hakeutua palve-
luseteliasiakkaaksi, valittiinpa kumpi tahansa palvelusetelimalleista, jos hän 
löytää edullisen hintatason paikan. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole lain-
kaan varmaa, että edullisen hintatason paikkoja tulisi olemaan laajamittaisesti 
tarjolla.  
 
 

10.2.5 Asiakas, tulot 2.100 €/kk (2.100-2.499 €/kk) 

 
Asiakkaista noin 8,5 % kuuluu tähän tuloluokkaan. 
 
Nollatilanteessa eli kuntayhtymän itse tuottamilla ja ostopalvelupaikoilla tulon 
2.100 €/kk asiakkaan asiakasmaksu on 1.160,20 /kk. 
 
Tuloluokan 2.100 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden keskiarvohinnan 
mukaan: 
• Tasasuuressa palvelusetelimallissa (PS 1) 1.076,38 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 1.575,79 €/kk.  

 
Tuloluokan 2.100 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden edullisimman 
hinnan mukaan:  
• Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1) 627,75 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 871,75 €/kk. 
 
Johtopäätös tältä osin on, että 2.100 €/kk tulon asiakas voi hakeutua palve-
luseteliasiakkaaksi, valittiinpa kumpi tahansa palvelusetelimalleista, jos hän 
löytää edullisen hintatason paikan. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole lain-
kaan varmaa, että edullisen hintatason paikkoja tulisi olemaan laajamittaisesti 
tarjolla 
 
 

10.2.6 Asiakas, tulot yli 2.500 €/kk (tuloluokat 2.500 €/kk <) 

 
Asiakkaista noin 4 % kuuluu tähän tuloluokkaan. 
 
Nollatilanteessa eli kuntayhtymän itse tuottamilla ja ostopalvelupaikoilla tulon 
2.500 €/kk asiakkaan asiakasmaksu on 1.667,29 €/kk. 
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Tuloluokan 2.500 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden keskiarvohinnan 
mukaan: 
• Tasasuuressa palvelusetelimallissa (PS 1) 1.076,38 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 1.667,29 €/kk.  

 
Tuloluokan 2.500 €/kk asiakkaan omavastuu ostopalveluiden edullisimman 
hinnan mukaan:  
• Tasasuuruisessa palvelusetelimallissa (PS 1) 627,75 €/kk 
• Tuloluokittain määräytyvässä palvelusetelimallissa (PS 6) 963,25 €/kk. 
 
Johtopäätös tältä osin on, että 2.500 €/kk tulon asiakas voi hakeutua palve-
luseteliasiakkaaksi, valittiinpa kumpi tahansa palvelusetelimalleista, jos hän 
löytää edullisen hintatason paikan. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole lain-
kaan varmaa, että edullisen hintatason paikkoja tulisi olemaan laajamittaisesti 
tarjolla 
 
 

10.2.7 Yhteenvetotaulukko eri tuloluokan asiakkaiden omavastuusta palvelusetelimalleissa PS 1 ja PS 6 

 
Yllä esitetyt tarkastelut eri tuloluokkiin kuuluvien asiakkaiden omavastuun suu-
ruuksista tasasuuruisella palvelusetelillä (PS 1) ja tuloluokittain määräytyvällä 
palvelusetelillä (PS 6).  

 
 Taulukko, Asiakkaiden omavastuuosuuksien suuruudet, PS 1 ja PS 2 

 Bruttotulot Nettotulot PS 1 PS 6 
1.028,14 1.028,14 1.076,38 660,79 

1.100,00 1.100,00 1.076,38 904,79 

1.200,00 1.164,37 1.076,38 904,79 

1.300,00 1.221,85 1.076,38 904,79 

1.400,00 1.279,33 1.076,38 1.087,79 

1.500,00 1.336,82 1.076,38 1.087,79 

1.600,00 1.394,30 1.076,38 1.087,79 

1.700,00 1.451,78 1.076,38 1.087,79 

1.800,00 1.514,85 1.076,38 1.301,29 

1.900,00 1.579,42 1.076,38 1.301,29 

2.000,00 1.643,99 1.076,38 1.301,29 

2.100,00 1.708,55 1.076,38 1.575,79 

2.200,00 1.767,43 1.076,38 1.575,79 

2.300,00 1.835,66 1.076,38 1.575,79 

2.400,00 1.898,83 1.076,38 1.575,79 

2.500,00 1.966,61 1.076,38 1.667,29 

3.000,00 2.239,96 1.076,38 1.972,29 
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Taulukon lyhenteet (ja kappaleet, jossa ne esitellään) ovat: 
PS 1: Tasasuuruinen palveluseteli (kpl 9.1) 
PS 6: Tuloluokittain määräytyvä palveluseteli (kpl 9.6)  
 
Graafinen kuvaus samasta asiasta antaa paremmin yleiskuvan eri palve-
lusetelimallien omavastuuosuuksista eri tuloluokkien osalta. 

 

Omavastuuosuudet keskiarvokustannuksilla PS 4 ja 6
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Useassa kuvaajassa oleva jyrkempi nousu tasosta 2.500 €/kk tasoon 3.000 
€/kk johtuu mittakaavan muutoksesta. Asiakkaan tulojen muuten 100 €/kk vä-
lein skaalattu tarkastelu muuttuu tässä kohdin skaalatuksi 500 €/kk välein.  
 
 

10.3 Vaikutus henkilöstöön 

 
Kainuun yksityisen sektorin eli yritysten ja järjestöjen tehostetun palveluasu-
misen henkilöstöstä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa eikä selvityksen aika-
resurssi riitä asian selvittämiseen kokoamalla tieto yksikkökohtaisesti. Näin ol-
len vertaaminen kuntayhtymän henkilöstön määrään ei ole mahdollista.  
 
Sekä kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa että yksityistä sektoria koskevat 
samat henkilöstömitoitussuositukset, jotka esim. kuntayhtymän ostopalveluis-
sa kuuluvat myös sopimusehtoihin. Yksityisen sektorin ja kuntayhtymän oman 
palvelutuotannon henkilöstömäärän suhteesta voidaan tästä syystä tehdä ar-
vio Sotkanetin ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hoitopäivien perus-
teella. 
 
Sotkanetin uusimman tiedon mukaan vuoden 2010 lopussa oli Kainuussa 292 
ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisasiakasta järjestön tai 
yrityksen tuottamissa palveluissa ja 279 kuntayhtymän omassa palvelutuotan-
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nossa. Pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi tulee huomioida myös lyhytaikaiset asi-
akkuudet, kuten omaishoitajien vapaapäivistä ja muista lyhytaikaisista sijoituk-
sista aiheutuvat. Sotkanetin mukaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumi-
sen asiakkaita kuntayhtymän tuottamissa palveluissa oli 323 asiakasta ja jär-
jestöjen ja yritysten tuottamissa palveluissa 311 asiakasta.  
 
Luotettavimman kuvan kuntayhtymän ja yksityisen sektorin henkilöstön mää-
rästä antanee Sotkanetin tieto hoitopäivien määrästä. Ikääntyneiden tehoste-
tun palveluasumisen hoitopäivät vuonna 2010 kuntayhtymän tuottamissa pal-
veluissa oli 113.828 hoitopäivää ja järjestöjen ja yritysten tuottamissa palve-
luissa 118.367 hoitopäivää. Olettaen, että eri sektoreiden henkilöstömitoitus 
vastaa toisiaan, voidaan todeta että Kainuussa tehostelun palveluasumisen 
henkilöstöstä 51 % työskenteli yksityisen sektorin ja 49 % kuntayhtymän pal-
velutuotannossa. 
 
Helmikuussa 2012 tehostetun palveluasumisen paikkaa jonotti Kainuussa noin 
60 asiakasta. Kuntayhtymän toimintaperiaate on, että asiakkaiden sijoittumi-
seen oman palvelutuotannon tai ostopalvelupaikalle ei vaikuta asiakkaan tulo-
taso, vaan asiakkaan hoidon tarve. Sijoituksessa otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon myös asiakkaan toiveet esimerkiksi paikkakunnasta.  
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton lähtökohtana on, että 
sillä ei korvata kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa, vaan vastataan pitkällä 
aikavälillä väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun. Ly-
hyellä aikavälillä todennäköistä on, että palvelusetelitoiminta tulee aluksi vä-
häiseksi rinnakkaistoiminnaksi ostopalveluille.  

 
 
10.4 Vaikutukset palveluntuottajille 

 
Palvelusetelin käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessa tarjoaa palvelun-
tuottajille lisäväylän palvelutarjonnalleen.  
 
Asiakkaan tekemään valintaan pystyy palvelusetelitoiminnassa vaikuttamaan 
omalla toiminnalla. Yrittäjäksi hyväksymisen laatukriteereiden päälle on mah-
dollista kilpailla laadullisilla tekijöillä. Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan 
asiakkaan tekemään valintaan vaikuttivat muun muassa aikaisemmat koke-
mukset yrityksestä sekä käsitys mahdollisuudesta valita laadukkaampaa pal-
velua. 
 
Palveluseteliyrittäjäksi ryhtyessään yrittäjälle tulee joitakin lisätehtäviä. Tällai-
nen on yrityksen hinta- ja yhteystietojen ylläpito kuntayhtymän osoittamalla ta-
valla. Ostopalvelutuottajana toimimiseen verrattuna muutos on myös se, että 
sopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä eikä kuntayhtymän ja 
palveluntuottajan välillä. 
 
Palveluseteliasiakkaan ja palveluseteliyrittäjän välillä on kuluttajasuojalain 
mukainen sopimuksellinen suhde. Asiakkaan ja yrittäjän välinen rooli vaihtuu 
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palvelusetelitoiminnassa verrattuna ostopalveluihin. Ostopalveluissa kuntayh-
tymä on ollut tilaaja-asiakkaana aktiivisena osapuolena sopimusten teossa ja 
mahdollisten ongelmien selvittäjänä. 
 
Palvelusetelimallin valinnan ja arvon asettuessa lähelle nykyisiä ostopalvelui-
den hoivan keskihintoja, vaikuttanee se palveluntuottajien toimintaan siten, et-
tä palvelusetelillä järjestettävää palvelua ei voi hinnoitella kovin paljon kes-
kiarvoa korkeammaksi.  
 
 

10.5 Vaikutukset kuntayhtymän talouteen 

 
Arvioitu säästö ostopalveluiden kokonaiskustannuksiin verrattuna on eri pal-
velusetelimalleilla 5,59 – 7,68 %. Eri tuloluokkien kohdalla kuntayhtymä saa-
vuttaa erisuuruisen säästön. Säästölaskelma arvioi tilannetta, jossa kaikki tu-
loluokat käyttävät palveluseteliä samoilla prosenttiosuuksilla kuin asiakkaita 
oli tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa 2011. Kuntayhtymän ostopal-
veluiden kokonaiskustannus on laskettu ostopalveluiden keskiarvohinnalla 
kahdellekymmenelle asiakkaalle. 
 
 

10.6 Vaikutus johtamiseen, palveluiden järjestämiseen ja tuotantotapoihin 

 
Palvelusetelin käyttöönotto on kuntayhtymälle mahdollisuus lisätä asiakkaiden 
valinnan vapautta, joka on yksi kuntayhtymän vanhuspalveluiden asiakkuutta 
koskeva kriittinen menestystekijä. 
 
Palveluseteli olisi uusi tapa järjestää ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. 
Valtaosa tehostetun palveluasumisen palveluista tuotettaisiin palvelusetelin 
käyttöönotosta huolimatta kuntayhtymän omana tuotantona tai ostopalveluna 
yksityisiltä palveluntuottajilta. 
 
Vastuu yritysten valvonnasta ja asiakkaan toimintakyvyn seurannasta jatkuisi 
palvelusetelitoiminnassa vastaavana kuin se on nyt ostopalveluasiakkailla ja 
yrityksissä. 
 
Uudessa palvelunjärjestämismuodossa tulee mukana lisääntynyt palveluohja-
uksen tarve. Tehostetun palveluasumisen palveluohjaus vaatii todennäköisesti 
enemmän aikaa kuin ostopalvelupaikkojen asiakasohjaus. 
 
AKI Aktiiviasiakas -hanke on mukana kehittämässä uutta palveluohjauksen 
mallia ja palveluohjauskoulutusta, joka suunnataan laajasti kuntayhtymän 
työntekijöille. SAS-ohjaajille suunnataan oma kohdennettu palveluohjauskou-
lutus. 
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Palveluyrittäjien tuotteiden ja hintojen esilletuomiseen kehitetään palvelutarjo-
tin. Se on internetissä oleva ohjelmistopalvelu, jota kuntayhtymän työntekijät 
käyttävät palveluohjauksen välineenä. Palvelutarjotin toimii myös asiakkaiden 
omatoimisen tiedonhankinnan välineenä. 

 

 

10.7 Vaikutus terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen 

 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän hallinnoima Sosioekonomiset terveyserot 
ja niiden kaventaminen Kainuussa –hanke toteutettiin vuosina 2006 -2007 yh-
teistyössä Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Työterveyslaitoksen kanssa. 
Hankkeessa keskityttiin erityisesti terveyseroihin, mutta se toimi pohjatyönä 
laajemmalle hyvinvointierojen kaventamistyölle. Hankkeen loppuraportin (Ai-
toaho 2008) mukaan: 
 

Terveydentilan on todettu vaihtelevan Suomessa sekä myös kan-
sainvälisesti kaikilla sosiaalista asemaa määrittävillä ulottuvuuksil-
la, kuten koulutuksen, tulojen ja varallisuuden, työmarkkina-
aseman ja ammattiin perustuvan sosiaaliluokan suhteen. Vaihtelu 
on systemaattista: mitä parempi asema sosiaalisessa hierarkias-
sa, sitä parempi terveys. Erojen on arvioitu syntyvän lapsuuden ja 
aikuisiän elinolojen, työolojen, aiheellisen toimeentulon ja vaurau-
den, asumisen ja kotiympäristön sekä elintapojen välittämänä. 
Samat sosiaaliset rakenteet vaikuttavat myös palvelujen käyttöön 
- - Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, tarpeenmukaisen käy-
tön ja kaikille yhtäläisen laadun tavoitteet eivät ole toteutuneet. - - 
palvelujärjestelmän rakenteella, voimavarojen kohdentamisella, 
kustannusten jaolla sekä palvelujen järjestämistavoilla on tärkeä 
merkitys erojen synnylle. (s. 1) 

 
Loppuraportti tekee joukon ehdotuksia jatkotoimiksi. Näitä ovat mm. poikkihal-
linnollinen yhteistyö julkisen palvelujärjestelmän, kuntien, järjestöjen ja yksi-
tyisten palveluntuottajien välillä uuden terveyttä edistävän maakunnallisen 
toimintamallin luomisessa (s. 8). Jatkotoimien tavoitteeksi esitetään sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kehittämisessä palveluiden yhdenvertainen saatavuus, 
tarpeenmukainen käyttö ja toiminnan yhtäläinen laatu (s. 9).  
 
Loppuraportissa myös esitetään nopean ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ar-
viointimenetelmän (IVA) käyttöönottoa kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslauta-
kuntatyöskentelyssä (s. 9). Tältä osin tavoite saavutettiin vuonna 2008 ja tältä 
pohjalta kehitetty IVA+ -ennakkoarviointimenetelmä on myöhemmin päätetty 
ottaa käyttöön Kainuun maakuntavaltuuston päätöksellä myös laajemminkin.  
 
Tarkasteltaessa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sosioekonomisia 
vaikutuksia, on tarkasteltava sekä sitä, luoko palvelusetelijärjestelmän käyt-
töönotto rakenteita, jotka vähentävät olemassa olevia hyvinvointieroja, sekä 
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sitä, uhkaako palvelusetelin käyttöönotto lisätä hyvinvointieroja eri väestöryh-
mien välillä. 

 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotolla voi olla vaikutuksia 
sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen palvelusetelin 
asiakkaan valinnanvapauden lisäämisen kautta. Laajan englantilainen henki-
lökohtaisen budjetin käyttöä koskeva IBSEN-tutkimus on osoittanut, että li-
sääntynyt valinnanvapaus lisää tyytyväisyyttä palveluihin ja lisääntynyt tyyty-
väisyys palveluihin lisää asiakkaiden kokemuksellista hyvinvointia.  
 
Jos palvelusetelin arvo asetetaan niin, että kaikissa tuloluokissa on mahdolli-
suus käyttää tehostetun palveluasumisen palveluseteliä, voidaan edellä mai-
nittu huomioon ottaen olettaa palvelusetelin käyttöönotolla olevan sosioeko-
nomisia hyvinvointieroja kaventava vaikutus erityisesti, jos palvelusetelikäy-
täntö laajenee tulevina vuosina. 

 
Arja Peiponen (2009) on tehnyt tutkimuksen palveluasumisen palvelusetelin 
kysynnän kehittymisestä vuoteen 2020 mennessä. Tutkimuksen tulokset ovat 
suoraan sovellettavissa vain Helsingin olosuhteisiin, mutta tuloksia voi käyttää 
taustatietona tarkasteltaessa vaihtoehtoisia tapoja tuottaa vanhusten palveluja 
ja niiden vaikutuksia. 
 
Tutkimuksen mukaan palveluseteli sopii palveluiden järjestämiseen, kun tar-
jontaa ja kysyntää on riittävästi pitämään palvelujen hinta ja laatutaso kohtuul-
lisena. Kysynnän lisäys yksityisellä sektorilla lyhentäisi jonotusaikaa julkisessa 
terveydenhuollossa ja nopeuttaisi muiden pääsyä julkisiin palveluihin. Palve-
lusetelijärjestelmä voi kasvattaa hyvinvointia, koska jonotusaikojen lyhentymi-
nen hyödyttää sekä yksityiselle että julkiselle puolelle hakeutuvia. 
 
Palvelusetelin mallin valinnalla on näin ollen suuri merkitys. Mikäli käyttöön 
valitaan palvelusetelimalli, joka esimerkiksi taloudellisilta vaikutuksiltaan rajaa 
osan asiakaskunnasta pois, voi sen käyttöönotto vastaavasti lisätä asiakkai-
den välisiä hyvinvointieroja. Kaikissa palvelusetelimalleissa ei tällöin kyse vält-
tämättä ole pienituloisimmista asiakkaista. 
 
Tilannetta voidaan tarkastella myös päätöksenteon ja markkinoiden kannalta. 
Palvelusetelin käyttömahdollisuus voi olla vain rajatulla joukolla asiakkaita, jos 
esimerkiksi päätöksenteolla asetetaan palvelusetelipaikkojen määrä pieneksi. 
Myös palvelusetelipalveluiden hintataso markkinoilla voi muodostua sellaisek-
si, että se rajaa osan asiakkaista pois. Valinnanvapauden tuoma kokemuksel-
linen hyvinvointi ja sen jakaantuminen on monista tekijöistä riippuvainen. 
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11. Vaikutusten seuranta 

 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallien suunnittelu perustuu osittain 
oletuksiin. Esimerkiksi kuntayhtymän oman palvelutuotannon ja ostopalvelu-
asiakkaiden sijoittuminen eri tuloluokkiin on otettu kustannuslaskelmien poh-
jaksi, mutta palvelusetelin valinneet tai saaneet asiakkaat eivät välttämättä ja-
kaannu samalla tavalla. Valitun palvelusetelimallin hinnoittelu voi sulkea osan 
tuloluokista järjestelmän ulkopuolelle, palveluntuottajien hinnoittelu voi muut-
tua jne. Vastaavia vaikeasti ennakoitavissa olevia tekijöitä on useita.  
 
Palvelusetelin käyttöönottoon yhteydessä tulee tehdä päätös vaikutusten seu-
rannan järjestämisestä. Vaikutusten seuranta tulee tehdä sekä asiakkaiden, 
palveluntuottajien että kuntayhtymän näkökulmasta. Jotta vaikutusten arviointi 
voidaan tehdä virkatyönä ilman erillistä projektia, tulee sen perustua pääosin 
jo olemassa oleviin tietolähteisiin, jota asiakkaille ja palveluntuottajille tehtävät 
tyytyväisyyskyselyt täydentävät.  
 
Vaikutusten arvioinnilla voidaan selvittää nyt tehdyn selvityksen onnistumista 
palvelusetelitoiminnan kustannuslaskelmissa niin kuntayhtymän kuin asiak-
kaidenkin osalta. 

 
Suomessa tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallien vaikutusten seu-
rannan järjestäminen on kirjavaa. Selvitykseen ei kuulunut kattavaa tiedonke-
ruuta asiasta. Eräät kunnat eivät vaikutusten seurantaa tiettävästi edes järjes-
tä. Helsingin kaupunki on selvittänyt oman palvelusetelimallinsa toimivuutta 
yksityiskohtaisten selvitysten kautta. Espoon kaupungin suunnitelmiin kuuluu 
systemaattinen tilastotietoon perustuva palvelusetelimallin toimivuuden ja so-
veltuvuuden arviointi. (Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveys- ja vanhuspal-
veluiden jaosto, 10.3.2011, Espoon kaupunki). 
 
Espoon palvelusetelimallin vaikutusten arvioinnin suunnitelmaa on hyödyn-
netty laadittaessa seuraavaa seurantaesitystä Kainuussa käyttöön otettavan 
palvelusetelimallin vaikutusten arviointiin.  

 
Asiakasvaikutusten seuranta: 

• Palveluseteliä hakeneiden määrä 
• Ikä 
• Tulotaso 
• Palveluseteliasiakkaiden kuuluminen eri tuloluokkiin verrattuna osto-

palveluasiakkaiden vastaavaan (Vastaa kysymykseen, onko palve-
luseteli kaikkien tuloluokkien käytettävissä?) 

• Asiakkaan omavastuuosuuden suuruus  
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• Missä määrin asiakkaan omavastuu rahoitetaan muuten kuin asiak-
kaan tuloilla, kuten säästöillä ja omaisten rahoituksella (pääasiallisena 
lähteenä asiakastyytyväisyyskysely) 

• Kustannusvaikutusten arviointi eri tuloluokkiin kuuluvien asiakkaiden 
näkökulmasta 

• Asiakkaan asumismuoto, kun hän on saa palvelusetelin (koti, itse mak-
settu palveluasuminen, laitos) 

• Niiden asiakkaiden osuus, jotka ovat hyödyntäneet asumisyksikön va-
linnassa palvelutarjotinta a) omatoimisesti, b) omaisten tuella, c) asia-
kasohjaajan tuella  (pääasiallisena lähteenä asiakastyytyväisyyskysely) 

• Asiakastyytyväisyys (pääasiallisena lähteenä asiakastyytyväisyys-
kysely) 

 
Palvelusetelituottajien seuranta: 
• Palvelusetelituottajiksi hakeneiden määrä 
• Palvelusetelituottajiksi hyväksyttyjen määrä 
• Paikkakuntakohtainen tarjonta  
• Palvelusetelillä ostetun paikan hinta 
• Palvelusetelipaikkojen jakaantuminen eri hintatason paikkoihin verrat-

tuna ostopalvelupaikkojen vastaavaan jakoon 
• Laadun ja laatupoikkeamien seuranta  
• Yhteistyön toteutuminen asiakkaiden ja kuntayhtymän välillä 
• Palveluntuottajien tyytyväisyyskysely 
• Kustannusvaikutusten arviointi palveluntuottajien näkökulmasta 

 
Kuntayhtymän toiminnan seuranta: 

• Palvelusetelijärjestelmän taloudellisuus verrattuna ostopalveluihin (eli 
kustannusvaikutusten arviointi kuntayhtymän näkökulmasta) 

• Myönteiset ja kielteiset päätökset palvelusetelistä 
• Kielteisten päätösten perusteiden seuranta 
• Myönnettyjen palvelusetelien arvot ja määrät 
• Palvelusetelitoimintaan käytetyn työmäärän seuranta 

 
 

12. Palvelusetelin kustannusvaikutusten arviointi, seurannan tu-
lokset 4/2013 

 
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli muutettiin 1.6.2012 alkaneesta kokei-
lusta pysyväksi järjestämistavaksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän hallituksessa 13.12.2012 § 72 (Palvelusetelin pysyvä käyttöotto van-
husten tehostetussa palveluasumisessa). Keväällä 2013 tehostetun palvelu-
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asumisen palveluseteliasiakkaita oli Kainuussa 17. Asiakkaista enemmistö (13) 
on valinnut asumisyksikön Kajaanin seudulta. Loput palveluseteliasiakkaat ovat 
valinneet asumisyksikön Ylä-Kainuun ja Kuhmo-Sotkamon alueilta. Palvelusete-
liä oli käytetty yhdeksässä eri asumisyksikössä. 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin vaikutusten arviointia varten saatiin 
Kainuun soten asiakasmaksuyksiköistä tiedot asiakkaille myönnettyjen palve-
luseteleiden arvosta ja asiakkaan valitsemasta tehostetun palveluasumisen 
asumisyksiköstä. Näiden tietojen perusteella tehtiin asiakasta, kuntayhtymää ja 
palveluntuottajaa koskevat kustannusvaikutuslaskelmat. 

Alla olevassa taulukossa on palveluseteliasiakkaiden jakautuminen tuloluokkiin 
(03/2013). Vertailun vuoksi on vieressä tieto siitä, millä tavalla asiakkaat jakau-
tuivat tuloluokkiin ostopalveluissa vuonna 2011. Tuloluokkiin jakaantumisen 
voidaan olettaa vastaavan myös oman tuotannon asumisyksiköiden asiakkai-
den jakaantumista tuloluokkiin, sillä Kainuun soten vanhuspalvelut on käyttänyt 
ainoana omaan palvelutuotantoon ja ostopalvelupaikkoihin sijoittamisen kritee-
rinä asiakkaan tarvetta, joka on todettu palvelutarpeen arviointiin perustuvassa 
SAS-ryhmän arviossa. 

Asiakkaiden jakautuminen tuloluokkiin ja palvelusetelin arvot 

Tuloluokka 
Palvelusetelin arvo €/vrk Palveluseteliasiakkaat % 

osuus 2013                 n=17 
Ostopalveluasiakkaiden % 
osuus 2011               n=354 

<1.050 88,00  17,65 (3) 11,81 
1.050–1.399 80,00  23,53 (4) 36,61 
1.400–1.799 74,00 35,29 (6) 29,13 
1.800–2.099 67,00 11,76 (2) 9,84 
2.100–2.499 58,00 5,88 (1) 8,66 
2.500–2.999 55,00 5,88 (1) 2,30 
3.000 ≤ 45,00 0,00 (0) 1,57 

 

Palveluseteliasiakkaiden määrä on pieni (n=17) ja pilotin kokemukset kerty-
neet lyhyeltä ajalta. Vertailusta vuoden 2011 asiakkaiden määrään ei voida 
tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä aineiston suppeuden takia. 

Alimman tuloluokan (tulot alle 1.050 €/kk) asiakkaita on palveluseteliasiakkais-
ta suhteessa enemmän, kuin heidän osuutensa oli ostopalveluiden asiakkaista 
vuonna 2011.  

Tuloluokan 1.050–1.399 €/kk asiakkaita on palvelusetelin käyttäjistä suhtees-
sa vähemmän kuin osuus ostopalveluiden asiakkaista vuonna 2011. Aivan 
korkeimmassa tuloluokassa olevia asiakkaita ei ole lainkaan. Silti kolmen 
ylimmän tuloluokan (tulot vähintään 2.100 €/kk) osuus on molemmissa noin 12 
%. 
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Jos tehostetun palveluasumisen asiakkaiden jakautumisesta tuloluokkiin teh-
dään jatkossa säännöllistä tilastointia ja voidaan verrata tuloksia ostopalvelun 
/ kuntayhtymän oman tuotannon asiakkaiden tuloluokkiin jakautumisessa, voi-
daan pidemmän aikavälin tarkastelun pohjalta tehdä johtopäätöksiä palve-
lusetelin arvon kohtuullisuudesta eri tuloluokkiin kuuluvilla asiakkaille.  

 

 

12.1 Kustannusvaikutukset asiakkaille 

 

Palvelusetelitoiminnan kustannusvaikutuksista tehtiin laskelmat niin, että arvi-
oitiin asiakkaalle muodostuvat kustannukset palvelusetelillä hankitussa tehos-
tetussa palveluasumisessa asiakkaan valitsemassa paikassa ja asiakkaan 
kustannukset, jotka hänelle olisi muodostunut tehostetusta palveluasumisesta 
kuntayhtymän omassa tuotannossa tai ostopalveluissa. 

Palvelusetelillä voidaan kattaa hoivan ja hoidon kuluja, mutta kustannukset on 
arvioitu hankittavan palvelun kokonaisuudesta (hoiva-, ateria-, vaatehuolto- ja 
siivouspalvelu), koska tehostetun palveluasumisen palvelukokonaisuus muo-
dostuu niistä ja pääsääntöisesti asiakkaat hankkivat kaikki edellä mainitut pal-
velut. Laskelmissa ei ole mukana vuokraa. 

Asiakkaalle tulevien kustannusten osuutta palvelusetelillä hankitussa palve-
lussa täytyy kutsua arvioksi, koska asiakas ja tuottaja sopivat hinnoista keski-
näisellään sopimuksella. Laskelma on tehty palvelusetelipalvelun  tuottajien 
ilmoittaman hinnan perusteella. 

Alla olevassa taulukossa on kaikkien tehostetun palveluasumisen palvelusete-
liasiakkaiden (04/2013) arvioidut kulut valitsemassaan asumisyksikössä. Ver-
tailun vuoksi esitetään myös kulut ostopalveluna tai omana tuotantona järjes-
tetyssä tehostetussa palveluasumisessa.  

Jälkimmäisessä ei kyse ei ole arviosta, vaan toteutuvasta kulusta, sillä hoivan, 
perusmaksun, ateriapalvelun, siivouspalvelun ja vaatehuoltopalvelun maksut 
ovat asiakkaalle samat niin omassa tuotannossa kuin puitesopimuksella osto-
palveluna järjestettävässä tehostetussa palveluasumisessa. 

Palvelusetelikustannukset ovat pääsääntöisesti asiakkaalle suhteessa suu-
remmat kuin ostopalvelun ja oman tuotannon asiakasmaksut. Poikkeuksena 
on rivillä viisi ja seitsemän lihavoituna merkityt tapaukset, jossa palveluseteli 
on asiakkaalle selkeästi edullisempi vaihtoehto. Näissä tapauksissa asiakkaan 
valitsemassa paikassa hoivan hinta on ollut alhaisempi kuin palvelusetelin ar-
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vo, joten asiakkaan maksettavaksi kyseisessä paikassa jäivät vain ateria- ja 
tukipalvelumaksut tai ateria- ja tukipalvelumaksujen hinta on alhainen verrat-
tuna niiden hintaan omana tuotantona tai ostopalveluna järjestetyssä palvelu-
asumisessa. 

 

 PS 
arvo 
€/vrk 

PS hoivan 
omavastuu  
asiakkaalle 
€/kk 

PS kustan-
nukset   
asiakkaalle  
yht. €/kk 

Vertailuna 
ostopalvelun 
kustannukset 
yht. €/kk 

PS ja ostopal-
velujen kus-
tannusero, % 

PS kustan:n  
%-osuus  
asiakkaan 
bruttotuloista 

Ostopalvekust. 
%-osuus  
asiakkaan 
bruttotuloista 

88,00 0,00 788,15 711,15 9,77 87,87 79,28 
88,00 0,00 788,15 783,85 0,55 77,35 76,92 
88,00 427,00 1.111,00 789,65 28,92 107,28 76,25 
80,00 427,00 1.115,45 850,00 23,80 92,34 70,36 
80,00 0,00 718,50 899,70 -25,22 53,22 66,64 
80,00 213,50 1.001,65 913,00 8,85 72,16 65,78 
80,00 208,01 705,36 913,70 - 29,54 50,75 65,73 
74,00 396,50 1.184,65 989,20 16,50 77,94 65,08 
74,00 610,00 1.298,45 990,25 23,74 85,26 65,02 
74,00 610,00 1.298,45 994,10 23,44 84,64 64,80 
74,00 396,50 1.184,65 1.007,68 14,94 75,32 64,07 
74,00 427,92 1.221,65 1.017,21 16,73 76,35 63,57 
74,00 471,23 1.150,28 1.074,60 6,58 65,21 60,92 
67,00 610,00 1.398,15 1.123,25 19,66 73,47 59,03 
67,00 1.067,50 1.751,50 1.141,83 34,81 89,54 58,37 
58,00 959,23 1.638,28 1.262,20 22,96 71,23 54,88 
55,00 1.189,50 1.877,95 1.350,40 28,09 73,59 52,92 

  

Asiakkaiden bruttotuloja koskeva sarake on jätetty pois selvityksestä. 

Asiakkaan bruttotulojen ja palvelusetelin omavastuuosuuden välinen erotus 
vaihtelee välillä  - 75,43 €/kk ja + 674,05 €/kk. Kyseessä on bruttotulos, jossa 
ei ole huomioitu verotuksen vaikutusta. Jäävällä erotuksella on katettava 
vuokra, lääkkeet ja muut elämiseen liittyvät henkilökohtaiset kulut. Kattaak-
seen palvelusetelimenot isolla osalla asiakkaista voidaan arvioida osan kus-
tannuksista tulevan katettavaksi säästöillä tai muulla tavalla. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että asiakkaan bruttotulojen ja ostopalveluna tai 
omana tuotantona järjestetyn tehostetun palveluasumisen kustannusten väli-
nen erotus vaihtelisi välillä + 185,85 €/kk ja + 1.201,60 €/kk. 
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12.2 Kustannusvaikutukset kuntayhtymälle 

 

12.2.1 Kustannusvaikutukset kuntayhtymälle, kun verrataan asiakkaan valitseman asumisyksikön palve-
lusetelihintaa ja ostopalveluhintaa samassa asumisyksikössä 

 

Myönnetyn PS 
arvo, €/pv 

PS kustannukset 
kuntayhtymälle, 
€/kk 

Ostopalvelun kustan-
nukset asiakkaan 
valitsemassa asu-
misyksikössä, €/kk 

PS kustannusten  ja 
ostopalvelukustannusten 
ero kuntayhtymälle, % 

88,00 2.684,00 2.606,11 2,90 
88,00 2.684,00 2.533,41 5,61 
88,00 2.684,00    
80,00 2.440,00   
80,00 2.410,72*   
80,00 2.440,00 2.404,26 1,46 
80,00 2.440,00 2.230,43 8,59 
74,00 2.257,00 2.328,06 -3,15 
74,00 2.257,00   
74,00 2.257,00   
74,00 2.257,00 2.309,58 -2,33 
74,00 2.257,00 2.523,35 -11,80 
74,00 2.257,00     
67,00 2.043,50 2.194,01 -7,37 
67,00 2.043,50     
58,00 1.769,00     
55,00 1.677,50   

  * Hoivan hinta alempi, kuin palvelusetelin arvo 

 

Yhdeksässä tapauksessa seitsemästätoista asiakas on valinnut asumisyksikön, 
joka ei kuulu kuntayhtymän puitesopimuksen piiriin. Kun palveluntuottajalla ei 
ollut puitesopimusta ostopalveluista kuntayhtymän kanssa, ostopalvelukustan-
nuksen tietoa ei voitu ilmoittaa. Näihin asumisyksiköihin ei ole mahdollista men-
nä uutena asiakkaana ostopalvelupaikalle. Mahdollisia vanhan sopimuksen mu-
kaisia ostopalveluhintoja ei ole huomioitu. Pelkästään palvelusetelipalvelua tuot-
tavat tuottajat täyttävät samat laatukriteerit kuin puitesopimustuottajatkin, mutta 
eivät ole tulleet kilpailutuksessa valituksi puitesopimustuottajiksi. 

Verrattaessa palvelusetelillä ja ostopalveluna järjestettyä tehostettua palvelu-
asumista samoissa yksiköissä, kustannusero on kuntayhtymälle hyvin pieni, 
vain noin 0,35 %. 
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Alimpaan tuloluokkaan (< 1.050 €/kk) kuuluvien asiakkaiden osalta on palve-
luseteli tullut kuntayhtymälle hieman kalliimmaksi kuin ostopalveluna vastaa-
vassa paikassa tuotettu tehostettu palveluasuminen. Erään asiakkaan osalta 
kustannusero on jopa 8,59 %. Tämä on mahdollista esimerkiksi sellaisessa ta-
pauksessa, jossa asumisyksikön ateria-, siivous- ja vaatehuoltopalvelun hinta 
on hyvin edullinen. Palveluseteliasiakas maksaa juuri tämän hinnan tuottajalle, 
mutta ostopalveluasiakas maksaa kuntayhtymälle asiakasmaksujen määräyty-
misen mukaan, jolloin käytetään kaikille yhtenäistä hinnoittelua. 

 

 

12.2.2 Kustannusvaikutukset kuntayhtymälle, kun verrataan palvelusetelikustannuksia (3/2013) ja kustan-
nuksia ostopalveluiden keskihinnalla (12/2011) 

 

PS arvo, €/pv 
PS kustannuk-
set, €/kk 

Ostopalvelun nettokus-
tannus keskiarvohin-
nan mukaan, €/kk 

PS kustannusten  ja 
ostopalvelukustannusten 
ero, % 

88,00 2684,00 2633,79 1,87 
88,00 2684,00 2561,09 4,58 
88,00 2684,00 2555,29 4,80 
80,00 2440,00 2494,94 -2,25 
80,00 2410,72 2445,24 -1,43 
80,00 2440,00 2431,94 0,33 
80,00 2440,00 2431,24 0,36 
74,00 2257,00 2355,74 -4,37 
74,00 2257,00 2354,69 -4,33 
74,00 2257,00 2350,84 -4,16 
74,00 2257,00 2337,26 -3,56 
74,00 2257,00 2327,73 -3,13 
74,00 2257,00 2270,34 -0,59 
67,00 2043,50 2221,69 -8,72 
67,00 2043,50 2203,10 -7,81 
58,00 1769,00 2082,74 -17,74 
55,00 1677,50 1994,54 -18,90 

 

Palvelusetelin suunnittelussa tavoitteena oli seteli, joka on kaikkiin eri tuloluok-
kiin kuuluvien asiakkaiden käytettävissä. Taulukosta voi nähdä, että vain alim-
man tuloluokan palvelusetelit tulivat kuntayhtymälle 2-5 % kalliimmaksi, kuin os-
topalveluna järjestetty tehostettu palveluasumisen keskimäärin. Tilanne tasoit-
tuu asiakkaiden tulojen kasvaessa. Kuntayhtymän säästö on näiden tapausten 
tarkastelun mukaan tuloluokassa 1.400 – 1.799 €/kk 1-4 %, tuloluokassa 1.800 
– 2.099 €/kk 8-9 % ja tuloluokissa yli 2.100 €/kk 18-19 %. 
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Kokonaisuutena palvelusetelitoiminta on ollut kuntayhtymälle pientä säästöä 
tuova. Kun palvelusetelikustannuksia verrataan ostopalveluiden keskiarvokus-
tannukseen, on palvelusetelitoiminta ollut 3 % edullisempaa kuin ostopalvelu. 

 

 

 12.2.3 Kustannusvaikutusten toteuma verrattuna arvioituun 

 

Toteutunut kustannusvaikutus kuntayhtymälle palvelusetelitoiminnasta verrattu-
na ostopalveluiden keskihintaan oli, että palvelusetelitoiminta tuo 3 % säästöt.  
Selvityksessä kappaleessa 9.8 arvioitiin palvelusetelimallin 6 tuovan 5,77 % 
säästöt. 

Selvityksen tekovaiheessa arvioitiin palvelusetelitoiminnan kuluja sillä oletuksel-
la, että asiakkaat jakautuisivat tuloluokkiin samalla tavalla kuin vuonna 2011. 
Tämä jakauma ei täysin toteutunut. Asiakkaan tulotaso ja valitsema paikka vai-
kuttavat kuntayhtymälle tuleviin kustannuksiin. Myös se, valikoituuko asiakkaita 
enemmän tuloportaan alku- vai loppupäähän, vaikuttaa. Näitä vaikutuksia on ol-
lut vaikea arvioida ennakoivasti, mutta niiden vaikutus on kuitenkin ollut suhteel-
lisen pieni.  

Palvelusetelin kustannusvaikutusten ennakkoarvioinnissa ei ollut mukana arvio-
ta siitä, kuinka paljon ostopalvelu-asiakkaiden kustannusta kasvattaisi asiakas-
maksujen alentaminen. Vuonna 2011 asiakasmaksujen alentamisten takia te-
hostetun palveluasumisen asiakkailla kertyi asiakasmaksuja noin 4 % vähem-
män kuin oli arvioitu. Jos ne olisi huomioitu laskelmassa, toisi palveluseteli 
enemmän säästöä kuin nyt laskelman mukaan toteutunut kolme prosenttia (jopa 
7 prosenttia). 
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12.3 Kustannusvaikutukset palvelusetelipalvelun tuottajille 

 

PS tuotto Ostopalvelutuotto 
Tuoton % 
ero 

3.442,00 3.317,26 3,62 
3.442,00 3.317,26 3,62 
3.795,00     
3.555,45   
3.129,22   
3.441,65 3.317,26 3,61 
3.391,80 3.277,13 3,38 
3.441,65 3.317,26 3,62 
3.555,45   
3.555,45   
3.441,65 3.317,26 3,62 
3.478,65 3.540,56 -1,78 
3.407,28     
3.441,65 3.317,26 3,62 
3.795,00     
3.407,28     
3.555,45   

 

Yhdeksän palveluntuottajan kohdalla ei ole ostopalvelumaksujen tietoa, koska 
näissä asumisyksiköissä uusi asiakas ei voisi olla sijoitettuna ostopalvelu-
asiakkaana. Kun verrataan palvelusetelitoiminnan tuomaa tuloa ostopalvelu-
toiminnan tuomaan tuloon, tuottaa palvelusetelillä tuotettu tehostettu palvelu-
asuminen 2,9 % suuremman tulon palveluntuottajalle kuin ostopalveluna jär-
jestetty. 
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Liite 1, Yhteenveto palvelusetelitoiminnasta eri kunnissa 
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Liite 2 Asiakkaan brutto- ja nettotulot / tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 

Asiakkaan brutto- ja nettotulot / tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 
(arvio) 

Asiakasmaksu 
ja perusmak-
su €/kk 

Ateriamaksu 
€/kk 

Tukipalvelumaksu 
€/kk 

Asiakasmaksut 
yhteensä €/kk 

1.028,14 1.028,14 255,05 420,00 80,00 755,05 
1.100,00 1.100,00 280,20 420,00 80,00 780,20 
1.200,00 1.164,37 315,20 420,00 80,00 815,20 
1.300,00 1.221,85 350,20 420,00 80,00 850,20 
1.400,00 1.279,33 385,20 420,00 80,00 885,20 
1.500,00 1.336,82 420,20 420,00 80,00 920,20 
1.600,00 1.394,30 458,20 420,00 80,00 958,20 
1.700,00 1.451,78 520,20 420,00 80,00 1.020,20 
1.800,00 1.514,85 555,20 420,00 80,00 1.055,20 
1.900,00 1.579,42 590,20 420,00 80,00 1.090,20 
2.000,00 1.643,99 625,20 420,00 80,00 1.125,20 
2.100,00 1.708,55 660,20 420,00 80,00 1.160,20 
2.200,00 1.767,43 695,20 420,00 80,00 1.195,20 
2.300,00 1.835,66 730,20 420,00 80,00 1.230,20 
2.400,00 1.898,83 765,20 420,00 80,00 1.265,20 
2.500,00 1.966,61 800,20 420,00 80,00 1.300,20 
3..000,00 2.239,96 975,20 420,00 80,00 1.475,20 
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Liite 3  Asiakkaiden omavastuuosuuksien taulukot 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 1 a, tasasuuruinen palveluseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

 Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.600,00 1.394,3 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 2.266,19 1.078,6 627,75 

 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 1 b, tasasuuruinen palveluseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.600,00 1.394,30 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
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Liite 3  Asiakkaiden omavastuuosuuksien taulukot 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 2, bruttotulosidonnainen, kuntayhtymän asiakasmaksua mukaileva palve-
luseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.428,95 915,84 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.403,80 940,99 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.368,80 975,99 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.333,80 1.010,99 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.298,80 1.045,99 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.263,80 1.080,99 627,75 
1.600,00 1.394,30 3.344,79 2.640,75 2.225,80 1.118,99 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.163,80 1.180,99 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.128,80 1.215,99 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.093,80 1.250,99 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.058,80 1.285,99 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 2.023,80 1.320,99 627,75 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 1.988,80 1.355,99 651,95 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 1.953,80 1.390,99 686,95 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 1.918,80 1.425,99 721,95 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 1.883,80 1.460,99 756,95 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 1.708,80 1.635,99 931,95 

 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 3, progressiivinen palveluseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.428,95 915,84 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.401,00 943,79 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.365,65 979,14 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.326,80 1.017,99 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.291,10 1.053,69 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.251,19 1.093,60 627,75 
1.600,00 1.394,30 3.344,79 2.640,75 2.212,05 1.132,74 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.142,99 1.201,80 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.106,59 1.238,20 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.052,49 1.292,30 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.015,04 1.329,75 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 1.957,78 1.387,01 682,97 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 1.919,28 1.425,51 721,47 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 1.858,87 1.485,92 781,88 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 1.819,32 1.525,47 821,43 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 1.763,77 1.581,02 876,98 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 1.513,76 1.831,03 1.126,99 
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Liite 3  Asiakkaiden omavastuuosuuksien taulukot 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 4, nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä 
palveluseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.433,35 911,44 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.393,12 951,67 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.369,18 975,61 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.351,45 993,34 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.333,72 1.011,07 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.315,99 1.028,80 627,75 
1.600,00 1.394,30 3.344,79 2.640,75 2.298,25 1.046,54 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.283,44 1.061,35 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.226,67 1.118,12 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.168,56 1.176,23 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.110,45 1.234,34 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 2.052,34 1.292,45 627,75 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 1.999,35 1.345,44 641,40 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 1.937,94 1.406,85 702,81 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 1.881,10 1.463,69 759,65 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 1.820,09 1.524,70 820,66 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 1.574,08 1.770,71 1.066,67 

 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 5, nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräyty-
vä, laitoshoidon asiakasmaksua mukaileva palveluseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.378,46 966,33 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.341,82 1.002,97 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.321,10 1.023,69 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.306,25 1.038,54 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.291,39 1.053,40 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.276,53 1.068,26 627,75 
1.600,00 1.394,30 3.344,79 2.640,75 2.261,67 1.083,12 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.249,73 1.095,06 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.196,12 1.148,67 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.141,24 1.203,55 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.086,35 1.258,44 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 2.031,47 1.313,32 627,75 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 1.981,43 1.363,36 659,32 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 1.923,43 1.421,36 717,32 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 1.869,74 1.475,05 771,01 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 1.812,13 1.532,66 828,62 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 1.579,78 1.765,01 1.060,97 
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Liite 3  Asiakkaiden omavastuuosuuksien taulukot 

Omavastuuosuuden laskelma; PS 6, tuloluokittain määräytyvä palveluseteli 

 Bruttotulo 
€/kk 

Nettotulo 
€/kk 

Palvelukokonaisuus 
keskiarvo hinta €/kk 
(Hoiva 2.687,66) 

Palvelukokonaisuus 
edullisin hinta €/kk 
(Hoiva 2.013, 00) 

Palvelusetelin 
arvo €/kk 

Omavastuu 
keskiarvohinta 
€/kk 

Omavastuu 
edullisin 
hinta €/kk 

1.028,14 1.028,14 3.344,79 2.640,75 2.684,00 660,79 627,75 
1.100,00 1.100,00 3.344,79 2.640,75 2.440,00 904,79 627,75 
1.200,00 1.164,37 3.344,79 2.640,75 2.440,00 904,79 627,75 
1.300,00 1.221,85 3.344,79 2.640,75 2.440,00 904,79 627,75 
1.400,00 1.279,33 3.344,79 2.640,75 2.257,00 1.087,79 627,75 
1.500,00 1.336,82 3.344,79 2.640,75 2.257,00 1.087,79 627,75 
1.600,00 1.394,30 3.344,79 2.640,75 2.257,00 1.087,79 627,75 
1.700,00 1.451,78 3.344,79 2.640,75 2.257,00 1.087,79 627,75 
1.800,00 1.514,85 3.344,79 2.640,75 2.043,50 1.301,29 627,75 
1.900,00 1.579,42 3.344,79 2.640,75 2.043,50 1.301,29 627,75 
2.000,00 1.643,99 3.344,79 2.640,75 2.043,50 1.301,29 627,75 
2.100,00 1.708,55 3.344,79 2.640,75 1.769,00 1.575,79 871,75 
2.200,00 1.767,43 3.344,79 2.640,75 1.769,00 1.575,79 871,75 
2.300,00 1.835,66 3.344,79 2.640,75 1.769,00 1.575,79 871,75 
2.400,00 1.898,83 3.344,79 2.640,75 1.769,00 1.575,79 871,75 
2.500,00 1.966,61 3.344,79 2.640,75 1.677,50 1.667,29 963,25 
3.000,00 2.239,96 3.344,79 2.640,75 1.372,50 1.972,29 1.268,25 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma; PS 1,  tasasuuruinen palveluseteli, edullinen hintataso 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoiva 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.268,41 2316,76 2.942,50 312,88 28,00 232,56 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 279,98 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 310,35 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 333,83 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 357,31 
1.500,00 1.336,82 58,95 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 380,80 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 404,28 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 436,81 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 499,88 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 564,45 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 629,02 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 693,58 
2.200,00 1.767,43 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 752,46 
2.300,00 1.835,66 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 820,69 
2.400,00 1.898,83 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 883,86 
2.500,00 1.966,61 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 951,63 
3.000,00 2.239,96 0,00 2.268,41 2316,75 2.942,50 312,88 28,00 1.224,99 

 

Käyttövaralaskelma; PS 1, tasasuuruinen palveluseteli, keskihinnat 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
arvo €/kk 

Hoiva 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 -168,27 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 -120,85 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 -90,48 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 -67,00 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 -43,52 
1.500,00 1.336,82 58,95 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 -20,03 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 3,45 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 35,98 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 99,05 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 163,62 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 228,19 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 292,75 
2.200,00 1.767,43 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 351,63 
2.300,00 1.835,66 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 419,86 
2.400,00 1.898,83 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 483,03 
2.500,00 1.966,61 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 550,81 
3.000,00 2.239,96 0,00 2.268,41 2.673,67 3.329,25 326,96 28,00 824,16 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma; PS 2,  bruttotulosidonnainen, kuntayhtymän asiakasmaksua mukaileva palveluseteli, 
edullinen hintataso 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

PS arvo 
€/kk 

Hoiva 
€/kk 

Hoiva, 
ater., 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 280,90 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 328,32 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 358,70 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 382,18 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.298,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 387,70 
1.500,00 1.336,82 58,95  2.263,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 376,19 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.225,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 361,67 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.163,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 332,20 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.128,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 360,27 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.093,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 389,84 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.058,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 419,41 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.023,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 448,97 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.988,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 472,85 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.953,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 506,08 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.918,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 534,25 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.883,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 567,03 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.708,80 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 665,38 

 

Käyttövaralaskelma; PS 2,  bruttotulosidonnainen, kuntayhtymän asiakasmaksua mukaileva palveluseteli, 
keskihinnat 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

PS arvo 
€/kk 

Hoiva 
€/kk 

Hoiva, 
ater., 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 231,36 2.428,95 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 3,64 
1.100,00 1.100,00 206,92 2.403,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 25,91 
1.200,00 1.164,37 172,92 2.368,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 21,28 
1.300,00 1.221,85 138,92 2.333,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 9,76 
1.400,00 1.279,33 104,92 2.298,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -1,76 
1.500,00 1.336,82 70,92 2.263,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -13,28 
1.600,00 1.394,30 36,92 2.225,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -27,80 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.163,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -69,24 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.128,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -41,16 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.093,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -11,60 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.058,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 17,97 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.023,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 47,54 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.988,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 71,42 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.953,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 104,65 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.918,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 132,81 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.883,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 165,59 
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3.000,00 2.239,96 0,00 1.708,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 263,94 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma; PS 3, progressiivinen palveluseteli, edullinen hintataso 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoivanh. 
€/kk 

Hoiva, 
ateriat, 
tukip €/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 280,90 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 328,32 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 358,70 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 382,18 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.291,10 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 380,00 
1.500,00 1.336,82 58,95 2.251,19 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 363,58 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.212,05 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 347,92 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.142,99 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 311,39 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.106,59 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 338,06 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.052,49 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 348,52 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.015,04 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 375,64 
2.100,00 1.708,55 0,00 1.924,77 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 349,94 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.884,52 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 368,57 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.844,27 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 396,55 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.804,02 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 419,47 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.723,76 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 406,99 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.513,76 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 470,34 

 

Käyttövaralaskelma; PS 3, progressiivinen palveluseteli, keskihinnat 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoivanh. 
€/kk 

Hoiva, 
ateriat, 
tukip €/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 231,36 2.428,95 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 3,64 
1.100,00 1.100,00 206,92 2.401,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 23,11 
1.200,00 1.164,37 172,92 2.365,65 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 18,13 
1.300,00 1.221,85 138,92 2.326,80 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 2,76 
1.400,00 1.279,33 104,92 2.291,10 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -9,46 
1.500,00 1.336,82 70,92 2.251,19 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -25,88 
1.600,00 1.394,30 36,92 2.212,05 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -41,54 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.142,99 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -90,05 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.106,59 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -63,37 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.052,49 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -52,91 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.015,04 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -25,79 
2.100,00 1.708,55 0,00 1.924,77 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -51,49 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.884,52 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -32,86 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.844,27 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -4,88 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.804,02 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 18,03 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.723,76 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 5,55 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.513,76 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 68,90 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma; PS 4, nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä palve-
luseteli, edullinen hintataso 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoivanh. 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 280,90 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 328,32 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 358,70 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 382,18 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 405,66 
1.500,00 1.336,82 58,95 2.315,99 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 428,37 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.298,25 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 434,12 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.283,44 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 451,84 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.226,67 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 458,14 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.168,56 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 464,60 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.110,45 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 471,06 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.052,34 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 477,51 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.999,35 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 483,40 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.937,94 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 490,22 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.881,10 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 496,54 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.820,09 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 503,32 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.574,08 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 530,65 

 

Käyttövaralaskelma; PS 4, nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä palve-
luseteli, keskihinnat 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoivanh. 
€/kk 

Hoiva,ateria, 
tukip. €/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 231,36 2.433,35 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 8,04 
1.100,00 1.100,00 206,92 2.393,12 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 15,23 
1.200,00 1.164,37 172,92 2.369,18 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 21,66 
1.300,00 1.221,85 138,92 2.351,45 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 27,41 
1.400,00 1.279,33 104,92 2.333,72 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 33,16 
1.500,00 1.336,82 70,92 2.315,99 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 38,91 
1.600,00 1.394,30 36,92 2.298,25 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 44,66 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.283,44 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 50,40 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.226,67 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 56,71 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.168,56 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 63,17 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.110,45 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 69,62 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.052,34 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 76,08 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.999,35 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 81,97 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.937,94 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 88,79 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.881,10 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 95,11 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.820,09 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 101,89 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.574,08 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 129,22 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma; PS 5, nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä, laitos-
hoidon asiakasmaksua mukaileva palveluseteli, edullinen hintataso 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoiva 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 280,90 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 328,32 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 358,70 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.306,25 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 371,67 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.291,39 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 380,29 
1.500,00 1.336,82 58,95 2.276,53 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 388,91 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.261,67 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 397,54 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.249,73 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 418,13 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.196,12 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 427,59 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.141,24 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 437,27 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.086,35 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 446,96 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.031,47 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 456,64 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.981,43 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 465,48 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.923,43 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 475,71 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.869,74 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 485,19 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.812,13 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 495,35 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.579,78 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 536,35 

 

Käyttövaralaskelma; PS 5, nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä, laitos-
hoidon asiakasmaksua mukaileva palveluseteli, keskihinnat 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoiva 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 231,36 2.378,46 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -46,85 
1.100,00 1.100,00 206,92 2.341,82 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -36,07 
1.200,00 1.164,37 172,92 2.321,10 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -26,42 
1.300,00 1.221,85 138,92 2.306,25 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -17,79 
1.400,00 1.279,33 104,92 2.291,39 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -9,17 
1.500,00 1.336,82 70,92 2.276,53 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -0,55 
1.600,00 1.394,30 36,92 2.261,67 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 8,07 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.249,73 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 16,70 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.196,12 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 26,16 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.141,24 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 35,84 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.086,35 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 45,53 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.031,47 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 55,21 
2.200,00 1.767,43 0,00 1.981,43 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 64,04 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.923,43 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 74,28 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.869,74 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 83,75 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.812,13 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 93,92 
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3.000,00 2.239,96 0,00 1.579,78 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 134,92 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma; PS 6, tuloluokittain määräytyvä palveluseteli, edullinen hintataso 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoivanh. 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 219,39 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 280,90 
1.100,00 1.100,00 194,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 328,32 
1.200,00 1.164,37 160,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 358,70 
1.300,00 1.221,85 126,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 382,18 
1.400,00 1.279,33 92,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 405,66 
1.500,00 1.336,82 58,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 429,14 
1.600,00 1.394,30 24,95 2.316,75 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 452,62 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.257,00 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 425,40 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.257,00 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 488,47 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.135,00 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 431,04 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.135,00 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 495,61 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.013,00 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 438,17 
2.200,00 1.767,43 0,00 2.013,00 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 497,05 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.860,50 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 412,78 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.860,50 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 475,95 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.738,50 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 421,73 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.433,50 2.316,75 2.942,50 312,88 28,00 390,08 

 

Käyttövaralaskelma; PS 6, tuloluokittain määräytyvä palveluseteli, keskihinnat 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Palveluseteli 
€/kk 

Hoivanh. 
€/kk 

Hoiva, 
ateria, 
tukip. 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 231,36 2.470,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 45,19 
1.100,00 1.100,00 206,92 2.409,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 31,61 
1.200,00 1.164,37 172,92 2.409,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 61,98 
1.300,00 1.221,85 138,92 2.348,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 24,46 
1.400,00 1.279,33 104,92 2.348,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 47,94 
1.500,00 1.336,82 70,92 2.318,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 40,92 
1.600,00 1.394,30 36,92 2.318,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 64,40 
1.700,00 1.451,78 0,00 2.257,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 23,96 
1.800,00 1.514,85 0,00 2.257,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 87,04 
1.900,00 1.579,42 0,00 2.135,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 29,60 
2.000,00 1.643,99 0,00 2.135,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 94,17 
2.100,00 1.708,55 0,00 2.013,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 36,74 
2.200,00 1.767,43 0,00 2.013,00 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 95,62 
2.300,00 1.835,66 0,00 1.860,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 11,35 
2.400,00 1.898,83 0,00 1.860,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 74,51 
2.500,00 1.966,61 0,00 1.738,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 20,29 
3.000,00 2.239,96 0,00 1.433,50 2.673,67 3.329,85 326,96 28,00 -11,36 
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Liite 4, Käyttövaralaskelmat 

Käyttövaralaskelma, oma tuotanto/ostopalveluna tuotettu tehostettu palveluasuminen,  

vuokra 225 €/kk 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Asiakasmaksu 
€/kk 

Ateriamaksu 
€/kk 

Tukipalv. 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 144,66 255,05 420,00 80,00 28,00 225,00 164,75 
1.100,00 1.100,00 120,22 280,20 420,00 80,00 28,00 225,00 187,02 
1.200,00 1.164,37 86,22 315,20 420,00 80,00 28,00 225,00 182,39 
1.300,00 1.221,85 52,22 350,20 420,00 80,00 28,00 225,00 170,87 
1.400,00 1.279,33 18,22 385,20 420,00 80,00 28,00 225,00 159,35 
1.500,00 1.336,82 0,00 420,20 420,00 80,00 28,00 225,00 163,62 
1.600,00 1.394,30 0,00 458,20 420,00 80,00 28,00 225,00 183,10 
1.700,00 1.451,78 0,00 520,20 420,00 80,00 28,00 225,00 178,58 
1.800,00 1.514,85 0,00 555,20 420,00 80,00 28,00 225,00 206,65 
1.900,00 1.579,42 0,00 590,20 420,00 80,00 28,00 225,00 236,22 
2.000,00 1.643,99 0,00 625,20 420,00 80,00 28,00 225,00 265,79 
2.100,00 1.708,55 0,00 660,20 420,00 80,00 28,00 225,00 295,35 
2.200,00 1.767,43 0,00 695,20 420,00 80,00 28,00 225,00 319,23 
2.300,00 1.835,66 0,00 730,20 420,00 80,00 28,00 225,00 352,46 
2.400,00 1.898,83 0,00 765,20 420,00 80,00 28,00 225,00 380,63 
2.500,00 1.966,61 0,00 800,20 420,00 80,00 28,00 225,00 413,41 
3.000,00 2.239,96 0,00 975,20 420,00 80,00 28,00 225,00 511,76 

 

Käyttövaralaskelma, oma tuotanto/ostopalveluna tuotettu tehostettu palveluasuminen,  

vuokra 326,96 €/kk 

Bruttotulot 
€/kk 

Nettotulot 
€/kk 

Asumistuki 
€/kk 

Asiakasmaksu 
€/kk 

Ateriamaksu 
€/kk 

Tukipalv. 
€/kk 

Lääkkeet 
€/kk 

Vuokra 
€/kk 

Käyttövara 
€/kk 

1.028,14 1.028,14 231,36 255,05 420,00 80,00 28,00 326,96 149,49 
1.100,00 1.100,00 206,92 280,20 420,00 80,00 28,00 326,96 171,76 
1.200,00 1.164,37 172,92 315,20 420,00 80,00 28,00 326,96 167,13 
1.300,00 1.221,85 138,92 350,20 420,00 80,00 28,00 326,96 155,61 
1.400,00 1.279,33 104,92 385,20 420,00 80,00 28,00 326,96 144,09 
1.500,00 1.336,82 70,92 420,20 420,00 80,00 28,00 326,96 132,58 
1.600,00 1.394,30 36,92 458,20 420,00 80,00 28,00 326,96 118,06 
1.700,00 1.451,78 0,00 520,20 420,00 80,00 28,00 326,96 76,62 
1.800,00 1.514,85 0,00 555,20 420,00 80,00 28,00 326,96 104,69 
1.900,00 1.579,42 0,00 590,20 420,00 80,00 28,00 326,96 134,26 
2.000,00 1.643,99 0,00 625,20 420,00 80,00 28,00 326,96 163,83 
2.100,00 1.708,55 0,00 660,20 420,00 80,00 28,00 326,96 193,39 
2.200,00 1.767,43 0,00 695,20 420,00 80,00 28,00 326,96 217,27 
2.300,00 1.835,66 0,00 730,20 420,00 80,00 28,00 326,96 250,50 
2.400,00 1.898,83 0,00 765,20 420,00 80,00 28,00 326,96 278,67 
2.500,00 1.966,61 0,00 800,20 420,00 80,00 28,00 326,96 311,45 
3.000,00 2.239,96 0,00 975,20 420,00 80,00 28,00 326,96 409,80 
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