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  Kotona asumista tukevat palvelut  
  palvelusetelillä 
                                                                         

  

 

 

Haettavat 
palvelut 
palvelusetelillä 

. 
 Kotipalvelu, säännöllinen 

 Kotipalvelu, tilapäinen 

 Omaishoidon sijaishoito 

 Veteraanien kotipalvelu 

 Vammaispalveluiden henkilökohtainen apu 
3 

 
Palvelun- 
tuottajan  
tiedot 

yrityksen nimi 
 

 

y-tunnus 

katuosoite 
 
 

 www-osoite 

postitoimipaikka 
 
 

postinumero 

toiminnan vastuuhenkilön nimi 
 
 

nimike 

puhelin 
 

sähköpostiosoite 
 
 

asiakasyhteyshenkilön nimi nimike 
 
 

puhelin 
 
 

sähköpostiosoite 

Hakemuksen 
liitteet 

 Kopio Lapin aluehallintoviraston tai Valviran myöntämästä luvasta ja 
vastuuhenkilöpäätöksestä 

 Tilaajavastuuraportti tai tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät 
selvitykset ja todistukset 

 
. 
Todistus palveluntuottajan maksamista lakisääteisistä vakuutusmaksuista 
(Potilasvakuutuslaki 948/2019) 
. 

 
. 
Palveluhinnat / palveluhinnasto 
. 

 Selvitys alihankkijoista 
. 

 
. 
. 
Toimintasuunnitelma 
. 

 
. 
Omavalvontasuunnitelma 
. 

 
. 
Lääkehoitosuunnitelma 
. 

 
. 
Sopimus henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpidosta 
. 

 Sopimus potilastietojärjestelmien käytöstä (sis. ohje ICT-laitteista ja 
palveluista). 

. 

Muut 
toimintakunnat 
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 Hakemus palvelusetelipalvelujen tuottajaksi 
   Kotiin annettavat palvelut 
                                                                2 ( 3)  

  

          

                                                                    

 
Yrityksen 
palvelutuotteet 
tällä hetkellä 
 

1  Kotihoito / kotipalvelu 

2  intervallihoito, lomahoito 

3  kotona tapahtuva sijaishoito 

4  päivätoiminta 

5  osapäivätoiminta 

6  ilta- tai yöhoito 

7  lääkkeenjako 

8  Kotisairaanhoito 

9  Kotisairaanhoidolliset palvelut: 

   RR- mittaus 

   Verinäytteenotto 

   Rokotukset, pistokset (IV) 

10  Siivous 

11  Ateriapalvelu 

  Kotiinkuljetusateriapalvelu 

12  Pesuapu 

13  Saunapalvelu 

14   Pyykkipalvelut, vaatehuolto 

15  Kauppa- ja asiointipalvelut 

16  Kodin kunnossapito / korjaustyöt 

17  Pihatyöt, lumenluonti tai nurmenleikkuu 

18  Saattoapu 

19  Henkilökohtainen avustajapalvelu 

20  Kuljetuspalvelut 

21  Tulkkipalvelut 

22  Päiväkeskustoiminta 

23  Tilapäinen perhehoito kodissa 

24  Perhehoito, missä 

25  Osavuorokautinen hoito kotona 

26  Osavuorokautinen hoito yksikössä tai 
toimintakeskuksessa 

27  Hoitotyö tilapäisesti kaupungille, tarpeen ja erillisen 
tilauksen mukaan (työtuntien myynti) 

28  Muu, mikä:  
  

 
Työntekijämäärä 
 
 

. 
 

 Kokoaikaisia 

 Osa-aikaisia 

 Tuntityöntekijöitä  

 
Työntekijöiden 
koulutustaso 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lääkäri 

 Sosionomi, geronomi (Yamk tutkinto) 

 Sairaanhoitaja 

 Lähihoitaja, perushoitaja 

 Kotiavustaja, hoiva-avustaja, hoitoapulainen 

 Siivousalan koulutus 

 Ruokahuollon koulutus: 

 muu, mikä 
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Nykyinen 
asiakasmäärä 

 alle 18 - v 

 18 – 64 - v 

  64 - v  

 Asiakaspaikkoja  
 
Palveluseteli 

 
Kemin kaupungin perusturvalautakunta on hyväksynyt palvelusetelien sääntökirjat, 
jotka ohjaavat palvelutuotantoa palvelusetelillä. Sääntökirjat ovat nähtävillä  
www.kemi.fi /palvelut kohderyhmille / ikäihmiset / palveluseteli 
 
Sääntökirjat: 
-Kotona asumista tukevat palvelut 
-Tukipalvelut   
-Ympärivuorokautinen palveluasuminen 
 

 
Kriteerit ja 
ohjeet 

. 
Palvelusetelin sääntökirjassa on kriteerit palveluntuottajista, henkilöstöstä, 
toimintatavoista ja laskutuksesta sekä palvelukohtaiset osiot. Osasta palvelua on 
palvelukuvaus, jonka mukaan palvelu tuotetaan. 

 
Sitoutuminen 
 

 
Hakemuksellaan palvelusetelipalveluntuottajaksi sitoutuu noudattamaan 
Palvelusetelin Sääntökirjaa ja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. 

 
Päiväys ja  
allekirjoitus 
 

Päiväys: 
 
 
Allekirjoitus:  

 
Hakemuksen 
palautus 

. 
Perusturvalautakunta 

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus      tai      kirjaamo@kemi.fi 
Valtakatu 27-29, B 
94100 Kemi  
. 

 
Lisätietoja 

 
Hoito- ja hoivatyönpäällikkö   
Rita Oinas 
040 548 2039  
rita.oinas@lapha.fi   
 

 

Mikäli yrityksenne hyväksytään palveluseteliyrittäjäksi, saatte päätösotteen hyväksymisestä 
palveluntuottajaksi sekä www.vaana.fi:ltä ohjeet rekisteröitymiseen järjestelmään. 
Palvelusetelilaskutus tapahtuu Vaanan kautta. Lisäksi ilmoitatte siellä myös 
palvelusetelipalveluiden hinnastonne.  
Tietonne lisätään palveluittain palveluseteliesitteisiin ja yksityiset palveluntuottajat -esitteeseen 
sekä Kemin kaupungin internet-sivuille. Näistä asiakkaat löytävät yhteystietonne.  
 
Esitteiden ja sivujen ylläpito: 
www.kemi.fi / Sosiaalipalvelut / Ikäihmisten ja vammaisten palvelut  
johanna.majamaki@lapha.fi          
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