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HAKEUTUMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 
Vesannon kunnan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen palveluseteli 
 
 
Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua Vesannon kunnan 
palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelipalveluja ovat asumispalvelut, kotihoidon palvelut, kotihoidon 
tukipalvelut sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaiset palvelut. Palvelusetelituottajaksi hyväksytyt 
palveluntuottajat tuottavat näitä palveluja asiakkaiden saamien palvelusetelipäätösten mukaisesti. 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Vesannon kunnan palvelusetelin sääntökirjan mukaisia ehtoja ja 
laatuvaatimuksia. 
 
Palveluseteli myönnetään asiakkaalle palvelusta perittäviin maksuihin niiltä osin, kun ne ovat kunnan 
kustannettavia. Palveluntuottaja perii asiakkaalta palvelusta palvelusetelin arvon ylittävän osuuden. 
Palvelusetelin arvo ei voi ylittää palveluntuottajan hoivasta tai palvelusta perimää kustannusta – ts. kunta 
maksaa palveluntuottajalle palvelusetelillä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ja 
palvelusetelipäätöksen mukaisesta toteutuneesta palvelusta. 
 
Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hyväksymisen yleiset ja palvelukohtaiset edellytykset on kuvattu Vesannon 
kunnan palvelusetelin sääntökirjassa (Perusturvalautakunta 3/2022 § 22). 
 
 
Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen 
 

vesanto.maija-leena.huuskonen@turvaposti.fi 
 
tai kirjepostina osoitteeseen 

 
Vesannon kunta 
Perusturvajohtaja 
Keskustie 5 
72300 Vesanto 
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1. Palveluntuottajan tiedot      
          

 Nimi:             

 Y-tunnus:             

 Osoite:             

 Postinumero ja toimipaikka:         

 Sähköposti:             

 www-osoite:             

 Yritystoiminta aloitettu/alkaa (pp.kk.vvvv):     

          

 Käyttääkö palveluntuottaja alihankkijoita    
          

    Käyttää (yhteystiedot liitteenä)    

    Ei käytä       

          

 Yritysmuoto       
          

    Toiminimi      

    Kommandiittiyhtiö     

    Avoin yhtiö      

    Osakeyhtiö      

    Säätiö       

    Rekisteröity yhdistys     

    Muu, mikä?      

          

 Palveluntuottajan yhteyshenkilö     
          

 Nimi:             

 Puhelin:             

 Sähköposti:             
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2. Palveluntuottajan tarjoamat palvelut    
          

    Tehostettu palveluasuminen    

    Palveluasuminen      

    Säännöllinen kotihoito     

    Tilapäinen kotihoito     

    Kotisairaanhoito      

    Kotihoidon tukipalvelut     

    Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito kotona  

    Omaishoitajan vapaan aikainen vuorohoito   

          

 Jos tarjoatte kotihoidon tukipalveluja, mitä tukipalveluja  
          

    Ateriapalvelu; asiakkaan kotona valmistaminen  

    Ateriapalvelu; kotiin kuljetettu ateria   

    Ateriapalvelu; ateriointi lounasravintolassa   

    Vaatehuolto      

    Siivouspalvelu      

    Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut   

    Kauppa- ja asiointipalvelu     

    Kylvetyksessä ja peseytymisessä avustaminen   

    Saattajapalvelu      

    Pihatyöpalvelu      

    Veteraanien kotiin annettava jalkahoito   
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Palvelusetelituottajan on liitettävä hakemukseen seuraavat palvelukohtaiset liitteet: 

• Todistus maksetuista veroista (Verovirasto) 

• Todistus maksetuista sosiaaliturvamaksuista 

• Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain ja/tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassa-

olosta (enintään kolme (3) kuukautta vanha asiakirja) 

• Kopio toimiluvasta / ilmoituksen rekisteröinnistä tai tukipalvelutuottajilla tukipalvelurekisteriin 

hyväksymisestä 

• EU-asetusten mukainen GDPR tietosuojaseloste sekä selvitys asiakastietojen käytöstä, säilytyksestä 

ja siirrosta 

• Palvelukohtainen henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus (selvitys asiakastietojen käsittelystä, 

käytöstä, säilytyksestä ja siirrosta) 

• Omavalvontasuunnitelma: koskee sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajia ja niitä terveyspalvelujen 

palvelusetelituottajia, jotka toimivat kahdessa tai useammassa toimipaikassa 

• Sopimus potilasasiamiehen palveluista: koskee luvanvaraisia terveydenhuollon palvelujen tuottajia 

• Lääkehoitosuunnitelma: koskee niitä palvelusetelipalveluja, joiden sisältöön lääkehoito kuuluu 

• Selvitys käytetyistä alihankkijoista ja heidän osuudestaan palvelusetelituotannossa 

• Henkilöstöluettelo. Palvelusetelituottaja ilmoittaa palvelusetelipalvelua tuottavan henkilöstön 

osalta tiedot henkilöstöluettelo-lomakkeella (ei koske yhden henkilön yrityksiä, joilla ei ole hen-

kilöstöä). 

Lisäksi palveluntuottajan tulee palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen toimittaa kunnalle 
tarjoamiensa palvelujen hinnat. Hinnastot julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 
 
 

Vakuutan tässä lomakkeessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 
Hakemuksen käsittely ja hyväksyminen (kunnan viranhaltija täyttää) 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 


