
 

Ikäihmisten asumispalveluiden palveluseteli 
 

Asumispalveluissa on käytössä palveluseteli lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen 
(intervallihoito), palveluasumiseen (tavallinen palveluasuminen) ja tehostettuun palveluasumiseen 
(ympärivuorokautinen) Palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille, yli 65-vuotiaille. 

Palvelusetelin myöntäminen 

Asumispalvelut myönnetään asiakkaille kokonaisvaltaisen toimintakyvyn- ja palveluntarpeen 
arvioinnin jälkeen. Jos asiakas täyttää asumispalveluiden myöntämisperusteet, hänelle 
myönnetään asumispalvelu joko omassa palveluasumisen yksikössä tai asiakkaalle tarjotaan 
asumispalvelu palvelusetelillä. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin hänet 
ohjataan Kessoten muilla tavoin järjestämien palveluiden piiriin. 

Palvelun sisältö 

Palvelusetelillä asiakas ostaa palveluntuottajalta asumispalveluun kuuluvan hoidon ja hoivan 
(sisältäen ateriat sekä asumiseen kiinteästi liittyvät muut tukipalvelut, mm. pyykkihuollon, 
siivouksen ja toimintayksikössä olevan turvajärjestelmän käytön). Tehostetun palveluasumisen 
palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneiden, yli 65- vuotiaiden ympärivuorokautiseen 
palveluasumiseen. 

Palveluseteli ei kata: 

 Asunnon vuokraa, asunnon lämpö-, vesi- ja sähkökuluja 
 Kalusteita, jotka sisältyvät vuokraan (sähkösäädettävä hoivasänky, hygieniapatja, yöpöytä 

ja vaatekaappi) 
 Hoitotarvikejakeluna myönnettäviä hoitotarvikkeita ja muita henkilökohtaisia 

hoitotarvikkeita 
 Vaatekuluja (asiakas käyttää palveluasumisessa omia vaatteita) 
 Henkilökohtaisia puhelinkuluja 
 Henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja muita henkilökohtaisia tarvikkeita 
 Vaatteiden erityispesua pesulassa (mm. kuivapesu, hienopesu), mattojen, verhojen, 

pöytäliinojen, sängynpeitteiden ym. huonetekstiilien pesua 
 Fysioterapiapalveluja, jalkahoito-, kampaamo- ja muita hyvinvointipalveluja 
 Asiakkaan itse hankkimia muita lisäpalveluja 
 Harrastuksia, harrastuksissa ja vierailuilla avustamista 
 Lääkäripalveluista aiheutuneita käynti-, poliklinikka-, toimenpide- tai hoitopäivämaksuja 

(esim. terveyskeskuksen vuosimaksua, päivystysmaksua, erikoissairaanhoidon maksuja, 
hammaslääkärin, silmälääkärin ja yksityislääkäreiden maksuja, lääkärintodistuksista 
perittäviä maksuja ja muita mahdollisia lääkärin vastaanotolla perittäviä maksuja) 

 Matkakuluja taksilla tai yleisellä kulkuneuvolla (myös matkat lääkärin vastaanotoille, 
sairaalamatkat, poliklinikkakäynneistä aiheutuvat matkat) 



 
 

Palvelusetelin arvo 

Kessote on hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat, joiden asumispalveluihin palveluseteliä voi 
käyttää. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen 
erotus eli omavastuuosuus. 

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu on sama kuin kuntien/kuntayhtymän 
omissa yksiköissä ja palvelusetelin arvo lasketaan tämän sääntökirjan piirissä olevien 
kuntien/kuntayhtymän voimassa olevien maksunmääräytymisperusteiden mukaisesti. 

Palveluasumisen (tavallinen palveluasuminen) palveluseteli on tulosidonnainen. Tavallisen 
palveluasumisen palvelusetelin hinta määritellään kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.  

Tehostetun palveluasumisen (ympärivuorokautinen) palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvon 
määrittelyssä otetaan huomioon asiakkaan maksukyky. Setelin arvoa laskettaessa otetaan 
huomioon, että käyttöön jää vähintään minimikäyttövara (vuonna 2022 vähintään 167 €/kk). 
Palvelukoti perii asiakkaalta vuokran ja omavastuuosuuden. Lisäksi asiakas voi omakustanteisesti 
ostaa palvelukodilta mahdollisesti tarvitsemiaan lisäpalveluita. 

Lisää ohjeistusta ikäihmisten asumispalveluiden palvelusetelistä löytyy palvelusetelien 
sääntökirjasta: Asumispalvelujen palvelusetelien sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.6.2022 

 

 

https://kessote.fi/palvelut/ikaihmisten-asumispalvelut/tehostettu-palveluasuminen/

