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SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN
TUKIPALVELUNA
Ateriapalvelun palveluseteli

Tark. 25.1.22

KOTIIN KULJETETTAVAN ATERIAPALVELUN PALVELUSETELI
Säännöllisen kotipalvelun tukipalveluna voidaan myöntää palveluseteli
kotiin kuljetettavan ateriapalvelun hankintaan.
Palvelun tuottamista ohjaa Tukipalveluiden palvelusetelin sääntökirja ja
palvelu toteutetaan ateriapalvelun palvelukuvauksen mukaan.
Palvelu voidaan myöntää säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle, mikäli
asiakkaan toimintakyky ja terveydentila on heikentynyt tilapäisesti tai
pysyvästi eikä asiakas kykene valmistamaan aterioitaan tai käymään kodin
ulkopuolella aterioimassa.
.

Lisäksi palveluissa on käytössä tulorajat, jonka mukaan palvelusetelin oikeus
määräytyy.
Palvelu myönnetään palveluntarpeen arvioinnin perusteella.
Asiakkaan palvelut kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asiakas saa
palvelusta päätöksen. Mikäli asiakkaan palvelun tarve tai taloudellinen
tilanne muuttuu, perusteet palvelulle arvioidaan uudelleen. Palvelu
myönnetään määräajalle.
Palvelusetelin arvo on 2,05 euroa/ kotiinkuljetusateria,
maksimissaan 61,50 euroa / kuukausi.
Palvelu voidaan myöntää, mikäli asiakkaan tai perheen tulot ovat enintään
1300 euroa/kuukausi / 1 henkilö tai
2400 euroa/ kuukausi / 2 henkilön talous.
Asiakas saa päätöksen palvelusetelistä ja tuottaja laskuttaa asiakasta ja
Kemin kaupunkia palvelusetelin arvosta toteutuneen ja myönnetyn palvelun
mukaan (vaana.fi).
Lisätietoja
Palveluntarpeen arviointi
016 259 552 arkisin kello 9-12

Seuraavalla sivulla on kaupungin hyväksymät kotiin kuljetettavan
ateriapalvelun tuottajat.
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Kemin kaupunki on hyväksynyt kotiinkuljetusateriapalvelun tuottajan.
Palveluntuottaja järjestää palvelun 2 arkipäivän sisällä tilauksesta.
Palveluntuottajille on jatkuva haku, joten tuottajalista voi täydentyä.
Perusturvalautakunta 14.12.2021 §82
KOTIIN KULJETETTAVAN ATERIAPALVELUN PALVELUNTUOTTAJA 1.1.2022 alkaen
Kotiinkuljetus ateriapalvelun
palveluntuottaja

Kemin
Lounatuuli Oy

Veroton hinta palveluseteliasiakkaalle

Arkisin
kotiinkuljetusateria

Asiakasmaksu palvelusetelillä
e/annos
maksimi 30 annosta = 61,50e/kk.

5,80e /
arkiateria/ annos

7,84e / annos
käyntiosoite:
Sairaalakatu 2
94100 Kemi
Viikonloppuateria
Puhelin:
050 59 81 050
Teija Teppola
Palvelutilausten
vastaanottoaika
arkisin kello 7-13

6,09e / annos

4,00e /
viikonloppuateria/ annos toimitetaan kylmänä perjantain
ateriatuonnin yhteydessä.

Osuuskunta Gerbera toimii Kemin Lounatuuli Oy:n ateriapalvelun palveluntuottajana.
Y-tunnus 2655333-2
Osuuskunta Gerbera
Kivitie 20
94700 Kemi
040 520 1112.
Osuuskunta.gerbera@gmail.com
www.osuuskuntagerbera.fi
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