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Aloitteen sisältö 
Palvelusetelin korotus viikonlopuille.  

 

Mikä on palveluseteli? 

Palvelusetelillä voi valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Asiakas saa itse valita yksityisen 

palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta omien tarpeiden mukaan. Palveluseteli on 

vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten 

valinnanvapautta, jossa asiakas voi itse päättää kuka hänelle tuottaa palvelun, milloin ja missä. 

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on kuitenkin oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin 

kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu, joko omana tuotantona tai ostopalveluna. 

Miten palvelusetelin saa? 

Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön 

palvelun tarpeen. Päätöksen palvelusetelistä tekee sosiaali- tai terveysalan viranhaltija. 

Palvelusetelin hinta 

Palvelusetelin hinta on tulosidonnainen eli palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista. 

Asiakas maksaa palveluntuottajalle vain sen määrän, joka ylittää palvelusetelin arvon. 

 

Keminmaassa palvelusetelin arvo on viikonloppuisin sama kuin arkena. Palveluntuottaja perii 

asiakkaalta korkeampaa maksua viikonloppuisin johtuen työntekijöille maksettavista Tesin mukaisista 

lisistä. Tämä joskus vaikuttaa niin, että asiakas ei ota palvelua viikonlopulle, vaikka sitä tarvitsisi.  

 

Esimerkiksi Kemissä on taulukkomalli, mitä noudatetaan, liitteenä. 

 

 

Millä tavoin aloite toteuttaa voimassa olevaa kuntastrategiaa? 
 
Keminmaan oma Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä kertoo näin: 

 

Hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten määrä on Keminmaalla väestörakenteeseen nähden huomattava. 

Tämän vuoksi Keminmaan kunnassa tulee kehittää ikäihmisten hyvinvointia tukevia palveluja ja rakenteita. 

Ikäihmiset ovat usein aktiivisina toimijoita, eivätkä pelkästään palveluiden käyttäjiä. Ikäihmisten määrän kasvu 

edellyttää, että Keminmaan kunta ottaa huomioon muuttuneen tilanteen ikäihmisten tarpeissa ja palveluiden 

järjestämisessä. Palveluiden painopisteen tulee olla ensisijaisesti kotihoitopalveluissa ja on turvattava niiden 

helppo saatavuus. 

 

Toteutuuko aloite talousarviossa olevilla resursseilla? 
Kyllä ___ 
Ei _x__ (jos vastasit ei, niin mitä resursseja mielestäsi tarvitaan) 
 
Hyvinvointilauta voisi asiaa pohtia, miten asia voitaisiin ratkaista. Palveluohjauksesta 
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varmaankin saisi apua viitteellisiin kustannus vaikutuksiin. 
 

 

Aloitteen toteuttamisajankohta 
 

Suunnittelutyön aloitus heti. 

Päiväys  
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