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Ikääntyneiden palveluiden palvelusetelien arvot ja kattohinnat 1.1.2023 
alkaen: 

Palveluseteli Arvo Lisätietoja 
Tehostettu palveluasuminen, 
pitkäaikainen  

163 €/vrk 
 
Arvo 0,65 
henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan  
173,80 €/vrk 
 
Arvo 0,7 
henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan  
184,70 €/vrk. 
 

Kattohinta 163 €/vrk 
palvelusetelituottajalle 
 
Kattohinta 0,65 henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan 173,80 €/vrk 
 
Kattohinta 0,7 henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan 184,70€/vrk 
 
Tulosidonnainen asiakkaalle. 
 

Tehostettu palveluasuminen,  
lyhytaikainen 

123,40 €/vrk 
 
Arvo 0,65 
henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan  
134,20 €/vrk. 
 
Arvo 0,7 
henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan  
145,10 €/vrk. 
 

Kattohinta 173 €/vrk 
palvelusetelituottajalle 
Tasasuuruinen asiakkaalle 
Asiakas maksaa  omavastuuosuuden 
(49,60 €/2023) palveluntuottajalle. 
 
Kattohinta 0,65 henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan 183,80 €/vrk 
 
Kattohinta 0,7 henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan 194,70 €/vrk 

Palveluasuminen, 
pitkäaikainen 

106 € /vrk Kattohinta 106 €/vrk 
palvelusetelituottajalle 
Tulosidonnainen tuloluokittain 
asiakkaalle 

Kotihoito, säännöllinen  ma-pe 
Kotihoito, säännöllinen ma-su 
 

31 € / tunti 
41 € / tunti 

Tulosidonnainen asiakkaalle 
Asiakas maksaa omavastuuosuutena 
palvelusetelin ja palveluntuottajan 
hinnan välisen erotuksen.  

Kotihoito, tilapäinen  ma-la 
Kotihoito, tilapäinen su ja pyhä 

29 € /tunti 
39 €/tunti 

Palveluntuottaja voi ilmoittaa eri 
hinnan arki, arki-ilta, lauantai, 
lauantai-ilta, sunnuntai ja pyhä, 
sunnuntai- ja pyhäilta. 
 
Tasasuuruinen asiakkaalle. 
Asiakas maksaa omavastuuosuutena 
palvelusetelin ja palveluntuottajan 
hinnan välisen erotuksen. 
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Omaishoidon lakisääteinen 
vapaa, tehostettu 
palveluasuminen 
 

161,40 € /vrk 
 
 
Arvo 0,65 
henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan  
172,20 €/vrk 
 
Arvo  0,7 
henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan  
183,10 €/vrk 
 

Kattohinta 173 €/vrk 
palveluntuottajalle 
Tasasuuruinen asiakkaalle 
Asiakas maksaa  omavastuun (11,60 
eur/2023) palveluntuottajalle 
myönnetään 3 kpl/kk 
 
Kattohinta 0,65 henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan 183,80 €/vrk 
 
Kattohinta 0,7 henkilöstömitoituksen 
tullessa voimaan 194,70 €/vrk 
 

Omaishoidon lakisääteinen 
vapaa kotihoitona, tukipalveluina 
tai päivätoimintana  

125 € / vrk Tasasuuruinen asiakkaalle 
Myönnetään 3 kpl/kk 

Päivätoiminta 
Päivätoiminta kuljetuksella 
 
 

60 €/krt 
75 €/krt 

Palveluntuottaja voi ilmoittaa oman 
hinnan / päivätoiminta kerta 
Tasasuuruinen asiakkaalle. 
Asiakas maksaa omavastuuna 
palvelusetelin arvon ja 
palveluntuottajan hinnan välisen 
erotuksen.  
 

Kotipalvelun tukipalvelut ja muut 
palvelut rintamaveteraaneille ja 
sotainvalideille 
 

 Täyden arvon seteli Valtionkonttorin 
ohjeen mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 


