
VAMMAISTEN LYHYTAIKAISHOIDON PALVELUSETELI (päätöshistoria)

Kaupunginhallitus päätti 22.6.2009 § 783 kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän
strategiaohjelman täytäntöönpanosta ja kehotti terveyskeskusta, talous- ja suunnittelukeskusta,
sosiaalivirastoa, hankintakeskusta ja hallintokeskuksenoikeuspalveluja valmistelemaan
selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta tammikuun 2010 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010 § 183 palvelusetelikokeilusta seuraavasti:
oikeuttaa terveyslautakunnan toteuttamaan 30.6.2012 mennessä seuraavat
palvelusetelikokeilut ja päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:

- ne suun terveydenhuollon palvelut, jotka on tällä hetkellä hoidettu maksusitoumuksin
- kaupunginsairaalan endoskopiatoiminta (= tähystystutkimukset)
- psykiatrian psykoterapiat (yksilö-, perhe-, taide- ja ryhmäterapiat)

oikeuttaa sosiaalilautakunnan toteuttamaan 30.6.2012 mennessä seuraavat
palvelusetelikokeilut ja päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:

- lapsiperheiden kotipalvelu
- vammaisten henkilökohtainen apu
- sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-vuotiaille vammaisille henkilöille
- vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
- lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)
- henkilökohtainen budjetointi (vanhusten palvelut)
- vanhusten päivätoiminta
- omaishoitajien lomitus

oikeuttaa kaupunginhallituksen osoittamaan vuonna 2010 käyttövaroihin varatusta 1,0
miljoonan euron määrärahasta tarvittavan rahoituksen palvelusetelikokeiluja varten.

Sosiaalilautakunta päätti oikeuttaa 8.2.2011 § 45 sosiaaliviraston aloittamaan vanhusten ja
vammaisten omaishoidon tuen lakisääteisenvapaan palvelusetelikokeilun. Palveluseteli on
tarkoitettu lyhytaikaishoidon ostamiseen asumispalveluyksiköstä tai hoitolaitoksesta.
Palvelusetelikokeilu aloitetaan 1.3.2011 ja toteutetaan 30.6.2012 mennessä.

Samalla sosiaalilautakunta päätti, että kokeilu toteutetaan seuraavasti:
Vanhusten omaishoidon tuen lakisääteisen vapaavuorokauden palvelusetelin arvo on 125

euroa/hoitovrk vähennettynä lakisääteisen vapaavuorokauden asiakasmaksun suuruisella
omavastuulla (vuonna 2010 10,60 euroa/hoitovrk).

Vammaisten omaishoidon tuen lakisääteisen vapaavuorokauden palvelusetelin arvo on 170
euroa/hoitovrk vähennettynä lakisääteisen vapaavuorokauden asiakasmaksun suuruisella
omavastuulla (vuonna 2010 10,60 euroa/hoitovrk).

Vanhusten palvelujen ostopalvelupäällikkö hyväksyy palvelusetelituottajan vanhusten
lyhytaikaishoitoon ja vammaisten sosiaalityön päällikkö vammaisten lyhytaikaishoitoon.

Lisäksi kokeilussa noudatetaan sosiaalilautakunnan 22.6.2010 asettamia ehtoja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 § 187 väliraporttien perusteella palvelusetelikokeilun
jatkamisesta 31.12.2013 saakka.

Sosiaalilautakunta päätti 18.12.2012 § 411 laajentaa vanhusten ja vammaisten omaishoidon
tuen lakisääteisen vapaan järjestämiseksi tarkoitettua palvelusetelikokeilua koskemaan myös
harkinnanvaraista vanhusten ja vammaisten lyhytaikaishoitoa 1.1.2013 alkaen 31.12.2013
saakka. Laajennettu palveluseteli on tarkoitettu hoidettavan lyhytaikaishoidon ostamiseen
asumispalveluyksiköstä tai hoitolaitoksesta. Samalla sosiaalilautakunta päätti, että kokeilu
toteutetaan seuraavasti.

- Vanhusten omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan ja muun lyhytaikaishoidon palvelusetelin arvo
korotetaan 120 eurosta 135 euroon hoitovuorokautta kohden. Asiakas maksaa itse
sosiaalilautakunnan vahvistaman omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan tai lyhytaikaishoidon
asiakasmaksun suuruisen omavastuuosuuden.



- Vammaisten omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan ja muun lyhytaikaishoidon palvelusetelin
arvo on 170 euroa hoitovuorokautta kohden. Asiakas maksaa itse sosiaalilautakunnan
vahvistaman lyhytaikaishoidon asiakasmaksun suuruisen omavastuuosuuden.
- Vanhusten palvelujen ostopalvelupäällikkö hyväksyy palvelusetelituottajat vanhusten
lyhytaikaishoitoon. Vammaisten sosiaalityön päällikkö hyväksyy palveluntuottajat vammaisten
lyhytaikaishoitoon.

- Kokeilussa noudatetaan sosiaalilautakunnan 22.6.2010 asettamia ehtoja.

Pilotin kuluessa palvelusetelin seurantaan ja arviointiin laaditaan
mittaristo.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin
vakinaistamisesta yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.

Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset palvelut kaikissa
sosioekonomisissa ryhmissä. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi
toivomuspontta:

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin vakinaistamisen yhdeksi
ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien kaupunginvaltuusto edellyttää, että
kaupunginhallitus tuo valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista
kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen. (Thomas
Wallgren)
2. Valtuusto edellyttää, että kaikkien palveluseteleiden käytön laajentamiseen liittyvien uusien
esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen
sosiaalisen eriytymisen kannalta. (Tuomas Rantanen)


