
LIITE Tukipalveluiden palveluseteli 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kuvauksen mukaan palvelusetelillä edistetään sosi-

aali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitse-

miaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosi-

aali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Pal-

veluseteli ei sovellu käytettäväksi kiireellisessä tai tahdosta riippumattomassa hoidossa. 

Palveluseteli on Selänteen kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa tietty osa yksityi-

sen palveluntuottajan antaman palvelun kustannuksista. Palveluseteliä haetaan kirjallisesti 

hakemuslomakkeella. Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan tuloselvitys ja kopiot tiliotteista. 

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Jos asiakas on tyytymätön 

palveluun, hän voi tehdä muistutuksen kuntayhtymälle ja palveluntuottajalle. Epäkohdista 

voi tehdä lisäksi kantelun valvontaviranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle.  

Palveluseteli sosiaalihuoltolainmukaisissa tukipalveluissa 

 Kotihoidon tilapäinen tukipalveluseteli on tarkoitettu vähävaraisille ikäihmisille, joiden toi-

mintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen askareiden hoitamisen. Palvelu-

seteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdolli-

suus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia harkinnanvaraisia tukipalveluja, joista 

sovitaan erikseen seteliä myönnettäessä. 

Tulorajat sosiaalihuoltolainmukaisissa tukipalveluissa sekä harkinnanvaraisessa palvelu-

setelissä 

 * 1 henkilön talous, bruttotulot 1.200 € / kk (tuloina ei oteta huomioon rintamalisää) varalli-

suusrajana yhden henkilön taloudessa; tilisäästöt 3.000 e / talous  

* 2 henkilön talous, bruttotulot 1.800 €/kk (tuloina ei oteta huomioon rintamalisää), varalli-

suusrajana kahden henkilön taloudessa; tilisäästöt 6.000 e / talous.  

Siivouspalvelusetelin arvo on 12 € ja sitä voidaan myöntää korkeintaan 2 seteliä/kuukausi.  

Harkinnan varaista palveluseteliä voidaan käyttää ikäihmisille kodinhoidollisiin ulkotöihin, 

jolla tarkoitetaan: - lumitöitä, joka kohdistuu kulkuväylään pihalle, piha-aluetta ja kulkureit-

tiä asuntoon - puiden pilkkomista ja varastointia - nurmikon leikkuuta piha-alueella Palvelu-

seteli voidaan myöntää Pyhäjärvisille ikäihmisille säännölliseen tai tilapäiseen tarpeeseen, 

joiden toimintakyky on rajoittunut eivätkä tulorajat ylity. Arvion tekee kotihoidon työntekijä 

tai palveluohjaus. Tilapäinen tarve voi olla esimerkiksi sairaalasta kotiutumiseen liittyvänä. 

Tulorajat ovat samat kuin siivouspalvelusetelissä. 

Harkinnanvaraisen palvelusetelin arvo on 12 € ja sitä voidaan myöntää korkeintaan 3 sete-

liä/kuukausi säännölliseen tarpeeseen. Tilapäinen palvelusetelien myöntämismäärä on tar-

veharkintaan perustuva. Palvelunsaaja maksaa palveluntuottajan määräämän hinnan ja 

palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottajan mahdollisesti laskuttamia matkakustan-

nuksia ei korvata palvelusetelillä. Palveluseteli myönnetään määräajaksi.  


