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HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 
 
 

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri 
vuoden. Kaikki sääntökirjat edellytyksiin sitoutuneet sekä pyydetyt, asianmukaiset ja kriteerit täyt-
tävät liitteet toimittaneet palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Jos palveluntuotta-
ja hakee palveluseteliin useampia toimipaikkoja, jokaisesta toimipaikasta täytetään oma hakemus. 
Mikäli asumispalveluyksikkö tarjoaa palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen lisäksi (esi-
merkiksi hoitoa muistisairaille), palvelutuottajan tulee täyttää niistä oma hakemuksensa. Palvelun-
tuottajalle lähetetään päätös hyväksytyksi tulemisesta. Hyväksytyt palveluntuottajat merkitään pal-
velusetelituottajalistalle, jonka asiakas saa internetistä ja/tai kunnan työntekijältä. 
 
 
 
Yrityksemme/yhdistyksemme hakee tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi. 
 
Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi ja asianmukaisiksi. Olemme lukeneet tehostetun palvelu-
asumisen palvelusetelin sääntökirjan sekä sen liitteet ja sitoudumme noudattamaan niiden sisältöä. 
 
 
 
 
       

  Paikka ja päiväys 
 
 
 
       

  Allekirjoitus ja nimenselvennys  
(henkilö, jolla on yrityksen allekirjoitusoikeus) 

 
 
 
 
 
HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE 
 
Säkylän sosiaali- ja terveystoimi 
Ikäneuvola / vanhuspalvelujen koordinaattori 
Välskärintie 5 
27800 Säkylä 
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Palveluntuottajaa koskevat tiedot: 
 

Palveluntuottaja                                         

Toimintayksikkö       

Y-tunnus       

Osoite       

Palvelusta vastaava johtaja       

Puhelinnumero       

Yhteyshenkilö       

Puhelinnumero       

Sähköpostiosoite       

www-osoite       

 
 
 
Yksikkömme tarjoaa: 
 

 Palveluasuminen       Paikkoja yhteensä        

 
 

 Tehostettu palveluasuminen       Paikkoja yhteensä        

  
 Tehostettu palveluasuminen       Paikkoja yhteensä        

 
 
Henkilökunnan kielitaito 
 

    suomi  
    muu, mikä       
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Palveluntuottajan on toimitettava kunnalle seuraavat liitteet: 
 
 
Aluehallintoviranomaisen tai Valviran toimilupa ympärivuorokautisesta 
sosiaalipalvelun tuottamisesta      
 
Ennakkoperintärekisteriote      
 
Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja  
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty      
 
Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista; 
potilasvahinkolain mukainen tai muu riittävä vastuuvakuutus    
 
Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta 
ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty    
 
YEL-vakuutustodistus  (vuosittain toimitettava)     
 
Henkilöstölomake vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen ja 
tehtäväkuvineen,  liite 1       
 
Omavalvontasuunnitelma       
 
Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma      
 
Palveluseteliyrittäjän toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma    
 
Todistus verojen maksamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 
tai tiedot 12 kk välein       
 
Palvelun hinta, liite 2       
 
 
 
Liite 1 Henkilöstölomake 
Liite 2  Hintalomake 
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Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin myöntäminen 
 

Kunta tekee asiakkaan palvelutarpeenarvioinnin. Jos asiakas täyttää tehostetun palve-
luasumisen kriteerit, hänelle voidaan tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi. 
Asiakas voi kieltäytyä palvelusetelin käytöstä, jolloin kunta järjestää hänelle palvelun 
muulla tavalla. 

 
Jos asiakas ottaa palvelusetelin käyttöönsä, hän tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä 
kunnan hyväksymään palvelusetelituottajaan. 

 
Kun asiakas valitsee itselleen sopivan yksikön, palveluntuottaja ja asiakas tekevät kes-
kenään asunnosta vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen. Asiakas antaa palvelun-
tuottajalle kaupungilta saamansa palvelusetelisitoumuksen sekä kunnan laatiman pal-
velu- ja hoitosuunnitelman. Lähtökohtaisesti edellytetään, että asiakas voi asua valit-
semassaan yksikössä elämänsä loppuun asti. 

 
Laskutus Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen hoivan ja hoi-

don maksuun. Palvelusetelillä ei voi maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palve-
luita. 

 
Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta vuokran, ateriat, palvelusetelin omavastuu-
osuuden (setelin arvon ylimenevän osan vuorokausihinnasta) ja asiakkaan mahdolli-
sesti ostamat lisäpalvelut palveluntuottajan ja asiakkaan keskinäisen sopimuksen mu-
kaisesti. 

 
Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin perusteella setelin arvoon asti 
asiakkaan hoidossa olopäiviltä. Palveluntuottajan tulee lähettää lasku ja asiakkaan 
poissaolopäivät kunnalle seuraavasti: 

 
Kunta Pvm Lasku/Verkkolaskutusosoite Poissaolotietojen 

lähetysosoite 
Yhteyshenkilö 

Harjavalta 
 

kunkin kuu-
kauden 7. 
päivään 
mennessä 

Harjavallan kaupunki 
PL 88 
00063 Laskunet 

Pohjoisrannantie 317 
29200 Harjavalta 
tai 
Palvelukatu 10 
29200 Harjavalta 

Vanhustyön johtaja 
Leila Saarela 
 
 
Avopalveluohjaaja  

Huittinen 
 

kunkin kuu-
kauden 7. 
päivään 
mennessä 

Huittisten kaupun-
ki/ostolaskut 
PL 13 
32701 Huittinen 

Ikäihmisten palvelut 
Risto Rytin katu36 
32700 Huittinen 

Vanhustenhuollon 
johtaja Sari Talvitie 

Kokemäki 
 

kunkin kuu-
kauden 7. 
päivään 
mennessä 

 Palvelukeskus Henrikin-
hovi 
Iltarusko 1 
32800 Kokemäki 

Vanhuspalvelupäällikkö 
Kirsi-Marja Polo 

Nakkila kunkin kuu-
kauden 7. 
päivään 
mennessä 

 Vanhustenhuolto 
Porintie 11 
29250 Nakkila 

Vanhustyönohjaaja 
Marita Mäenpää 
 

Säkylä  kunkin kuu-
kauden 7. 
päivään 
mennessä 

Verkkolaskuoperaattori on 
Tieto Oyj, välittäjän tunnus 
003701011385; OVT tunnus 
TE003701399375 

Säkylän kunta  
Perusturvaosasto 
Rantatie 268 
27800 Säkylä 

Vanhuspalvelujen 
koordinaattori Armi 
Kreivilä 

 


