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§ 113
Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja henkilökohtaisen 
avun palvelusetelin arvo

HEL 2016-004992 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Tuomas Tuure pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa henkilökohtaisen avun 
ja vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen palvelusetelien arvot 
1.6.2016 lukien seuraavasti:

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

1) Palvelusetelin arvo on 120 euroa vuorokaudessa. Asiakas tarvitsee 
avustamista ja tukea useissa arkielämän toiminnoissa, mutta selviää 
osasta toiminnoista myös itsenäisesti. Palvelua on oltava saatavissa 
kaikkina vuorokauden aikoina. Avustaminen saattaa edellyttää kahta 
avustajaa ja apuvälineiden kuten nostolaitteiden käyttöä tai valvontaa 
esimerkiksi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan muistamattomuuden 
vuoksi. Aktiivisen avun tarve on enintään kuusi tuntia vuorokaudessa.
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2) Palvelusetelin arvo on 168 euroa vuorokaudessa. Asiakas tarvitsee 
avustamista lähes kaikissa toiminnoissa. Avustaminen saattaa edellyt-
tää kahta avustajaa ja apuvälineiden kuten nostolaitteiden käyttöä tai 
valvontaa esimerkiksi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan muistamat-
tomuuden vuoksi. Palvelua on oltava saatavissa kaikkina vuorokauden 
aikoina. Aktiivisen avun tarve on yli kuusi tuntia mutta enintään yhdek-
sän tuntia vuorokaudessa.

3) Palvelusetelin arvo on 194 euroa vuorokaudessa. Asiakas tarvitsee 
avustamista ja tukea ja osin myös valvontaa kaikissa arkielämän toi-
minnoissa jatkuvaluonteisesti. Avustaminen voi olla fyysisesti ja henki-
sesti raskasta. Palvelua on oltava saatavissa kaikkina vuorokauden ai-
koina. Jatkuva avuntarve on yli yhdeksän tuntia vuorokaudessa.

Yksittäisistä aterioista laskutetaan asiakkaalta palveluntuottajan määrit-
tämä ateriakohtainen maksu. Ateriamaksun määrä vuorokaudessa 
määräytyy raaka-aineiden ja välillisten kustannusten perusteella. Ate-
riamaksu sisältää elintarvikkeet ja ruoanlaiton välilliset kustannukset 
kuten esimerkiksi sähkön, veden ja laitteiden käyttökustannukset, mut-
tei työn kustannuksia. Maksu ei voi kuitenkaan ylittää sosiaali- ja ter-
veysviraston määrittelemää enimmäismäärää (2016 täydet ateriapalve-
lut, maksu 13,20/vrk). 

Henkilökohtainen apu

Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi korkeintaan 
periä arkisin ja lauantaisin 06.00−23.00 22 €/tunti. Arkisin ja lauantaisin 
23.00−06.00 yölisä on 25% ja sunnuntailisä on 100% arkihinnasta kaik-
kina vuorokauden aikoina.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämises-
sä se käyttää palveluseteliä.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013 muuttaa sosiaali- ja terveystoimen 
johtosääntöä 1.1.2014 lukien siten, että sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin ar-
von.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.10.2013, että vammaistyön pal-
veluasumisen palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi palveluasumisen 
järjestämistavaksi 1.1.2014 alkaen.
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Tällä hetkellä vaikeavammaisten palveluasumisen palveluseteli on käy-
tössä 7:llä asiakkaalla ja tuottajaksi on hyväksytty 10 palveluntuottajaa.

Palveluasumisen palvelusetelin arvo on tällä hetkellä neljäluokkainen ja 
vaihtelee 117:stä eurosta (missä avun tarve on korkeintaan 2 tuntia 
päivässä) 194:ään (jatkuva avun tarve, yli 8 tuntia päivässä). Käytän-
nössä palveluasumisessa asuu vain henkilöitä, joiden avun tarve on 
huomattavan suuri, joten on tarkoituksenmukaista yhdistää kaksi alinta 
luokkaa.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.10.2013 että henkilö-
kohtaisen avun palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi henkilökohtaisen 
avun järjestämistavaksi 1.1.2014 alkaen. Palvelusetelin arvo määräytyy 
tällä hetkellä seuraavasti: Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on 
22 euroa/tunti (kello 6.00–23.00) ja kehitysvammaisten asiakkaiden 
vaativan avustamisen palvelusetelin arvo on 29 euroa/tunti (kello 6.00–
23.00).Yölisä on kello 23.00–6.00 välisenä aikana 25 prosenttia. Sun-
nuntailisä on 100 prosenttia arkihinnasta kaikkina vuorokauden aikoina. 

Vuoden 2016 aikana henkilökohtaisen avun palveluseteliä on käyttänyt 
884 asiakasta ja tuottajiksi on hyväksytty 37 palveluntuottajaa.

Kuusikkokunnista Turussa, Tampereella ja Espoossa henkilökohtaisen 
avun palveluseteli on arvoltaan 21 €/tunti arkisin, klo. 23–6 ja lauantai-
na 26,30 €/tunti ja sunnuntaina 42 €/tunti. Helsingin on tarkoituksenmu-
kaista yhtenäistää oman henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo sa-
malle tasolle muiden kaupunkien kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin 
parantamalla asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä lisäämällä jous-
tavuutta ja yksilöllisyyttä palvelujen järjestämisessä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Vastaanottajat


