Palvelusetelit perhe- ja sosiaalipalveluissa 1.1.2017 alkaen

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIT
1) Tilapäisen kotipalvelun palveluseteli
on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaiseen avun tarpeeseen 1-3 käyntikertaa kerrallaan. Palvelusetelin arvo on arkisin 27 €/h, lauantaisin 35 €/h ja sunnuntaisin 45 €/h.
2) Säännöllisen kotipalvelun palveluseteli
on tarkoitettu lapsiperheille silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelusta
sekä sen tavoitteista on tehty suunnitelma. Säännöllisen palvelun kesto voi olla noin kolme kuukautta. Kesto määritellään yksilöllisesti.
Palveluseteli on tulosidonnainen, ja asiakkaan omavastuuosuus määräytyy säännöllisen kotihoidon
asiakasmaksutaulukon mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä asiakas maksaa omavastuuta saman verran kuin hän maksaisi kotihoidon asiakkaana asiakasmaksuna. Palvelusetelin
arvo lasketaan kuukaudelle. Arvo on palveluntuottajan ilmoittaman perustuntihinnan ja asiakkaan
maksaman omavastuun erotus.
Palveluseteleitä voidaan myöntää vuosittain varatun määrärahan puitteissa, mikäli asiakkaan palvelun myöntämisen perusteet täyttyvät. Palvelusetelien myöntäminen edellyttää aina ammattihenkilön tekemää palvelutarpeen arviointia. Säännöllisesti järjestettävistä palveluista palvelusetelin käytöstä sovitaan yksilöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palvelusetelin arvon ja säännöllisen kotihoidon maksun määrittelyssä voidaan tarvittaessa käyttää harkintaa.

KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELIT
1) Tuetun kotona asumisen palveluseteli
on tarkoitettu kotona asumisen tukemiseen. Palvelut määritellään yksilöllisesti laaditussa palvelusuunnitelmassa. Asiakkaan toimintakyky määrittelee palvelun sisällön, ja asiakasta kannustetaan
mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen päivittäisissä toiminnoissa, jotta asiakkaan omatoimisuus säilyy ja vahvistuu. Palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajan hinnan. Asiakkaalle ei jää
maksettavaksi omavastuuta.
2) Asumispalvelujen palvelusetelit
on tarkoitettu vammaispalvelulain (380/1987) tai kehitysvammalain (519/1977) mukaiseen tarvittaessa ympärivuorokautiseen asumiseen. Palveluseteli sisältää kokonaisvaltaisesti tarvittaessa ympärivuorokautiset palvelut ja tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen.
Palvelusetelin taso määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Määrittelyn tukena voidaan tarvittaessa käyttää vammaispalvelussa käytössä olevia mittareita, esim. TUENTAR-arviota. Palvelukodin henkilökunta ja palveluohjaaja tekevät yhteistyötä palvelusetelin tason määräytymisessä.
Palvelusetelin tasoja on asumispalveluissa yksi, arvoltaan 87 €/vrk. Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa tasoja on kolme, joiden arvot ovat 113 e/vrk, 144 e/vrk ja 167 €/vrk. Arvot ovat enimmäishintoja, jolla palveluntuottajan on palvelu tuotettava.
Palveluseteli ei sisällä:
- asumiskustannuksia mm. vuokraa
- aterioiden raaka-ainekustannuksia
- lääkkeitä
- hoitotarvikkeita
- henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita
- vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita
- lomamatkoja
- terveydenhuoltoa, esim. terveyskeskusmaksut
- sairaala- ja laitoshoitoa
- hammashuoltoa ja silmälaseja
- erillistä päivätoimintaa
- asunnon irtaimistoa kuten huonekaluja, verhoja, valaisimia ja liinavaatteita
Tilapäisellä asumispalvelulla tarkoitetaan lyhyttä jaksoa tarvittaessa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Tilapäisen asumispalvelun tavoitteena on tukea kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä jaksamista. Palvelu sisältää em. lisäksi vuokran, liinavaatteet sekä
vaatehuoltoon liittyvät asiat sekä siivoustarvikkeet. Palvelusetelin arvo määräytyy jatkuvan asumispalvelun tasojen mukaan.

