HAKEMUS

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
MUISTISAIRALLE TARKOITETTU, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
VIITE: Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös koskien tehostetun palveluasuminen
järjestämistä palvelusetelillä 8.6.2017/ § 85.

1. PALVELUSETELIPALVELUN KOHDE JA LAAJUUS
Toteutettava palvelu koskee sosiaalihuoltolain 21§:ssä tarkoitettua ikäihmisten
ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua.
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston SAS-ryhmä tekee päätöksen palvelun myöntämisestä
asiakkaille, jotka ovat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa eivätkä enää selviydy
omassa kodissaan edes kaikkien mahdollisten avopalveluiden turvin.
Päätös perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamiin tehostetun palveluasumisen kriteereihin
(Sotel 24.3.2015 § 40). Asukkaiden ja kaupungin näkökulmasta on tarkoituksenmukaista ja
laadukasta palvelua, että asukkaat asuvat myös turvallisesti elämänsä loppuun samassa
hoitopaikassa.
Hankittavaan palveluun sisältyy hoidon tarpeessa olevan henkilön asunto ja siihen kiinteästi liittyvät
laitteet ja välineet, siivous, vaatehuolto, hygienian hoito, ruoka, ympärivuorokautinen hoito ja
huolenpito sekä kuntoutus- ja viriketoiminta.
Asukas vastaa itse käyttövarastaan asuntonsa kalustamisesta, käyttövaatteiden hankinnasta, parturikampaamopalveluista ja muista vastaavista palveluista, lääkityksestä, silmälaseista, kuulo- ja muista
vastaavista laitteista, puhelimen käytöstä, omista harrastuksista aiheutuvista ja näihin rinnastettavista
maksuista.
Pitkäaikaisasumisessa asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen
vuokrasopimus palveluntuottajan ja asumisyksikössä asuvan henkilön kesken.
Palveluntuottaja perii asukkaalta vuokran, joka ei saa ylittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymää,
paikkakunnan keskimääräistä vuokratasoa.
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto määrittelee palvelusetelin arvon ja tarvittaessa asukas sitoutuu
maksamaan omavastuuosuuden palveluntuottajalle.
Sosiaali- ja terveysvirasto voi päättää asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta
(L734/1992 ja A912/1992).
Palveluntuottaja ei voi periä asukkaalta muita hoitoon liittyviä palvelumaksuja.
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan sosiaali- ja terveysvirastolle toiminnan käynnistyessä ja
jatkossa kerran vuodessa asukkaalta perimänsä vuokran määrän.

2. PALVELUTUOTTAJAN TIEDOT
Palveluntuottajan virallinen nimi

Y- tunnus

Osoite

Puhelinnumero

Yhteyshenkilö

Sähköposti / www- sivut

3. Palvelutuottajan asumisyksikön yhteystiedot
Asumisyksikön yhteystiedot

Asumisyksikön yhteyshenkilön (Vastaavan henkilön) yhteystiedot

¤ Asumisyksikkö on merkittynä Aluehallintoviraston luvanvaraiseen rekisteriin vanhusten
tehostetun palveluasumisen tuottajana

¤ Asumisyksikkö on Valviran luvanvaraisten palveluntuottajien rekisterissä tehostetun
palveluasumisen tuottajana
4. Palveluntuottajan hintatiedot
Palveluntuottajarekisteriin (www.palveluseteli.fi) merkittävät hintatiedot ilmoitetaan euron
tarkkuudella, ALV 0%. Ne ovat voimassa vähintään yhden kalenterivuoden kerralla.
Tehostetun palveluasumisen hinta
€/vrk
Muistisairaille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen hinta ……….€/vrk

Asiakkaalta perittävä kokonaisvuokra (sisältyy sähkö ja vesi); e / kk

Mahdolliset lisätiedot hinnoittelun osalta

5. Palvelutuottajan velvoitteet edellä mainittujen lisäksi:
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan ja sen liitteen määräyksiä.

6. Allekirjoitus
Tämä asiakirja on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kunnes se irtisanotaan. Palveluntuottaja
voidaan poistaa palveluntuottajarekisteristä ja palvelutuottajavelvoitteista kahden kirjallisen
huomautuksen jälkeen, ellei asukkaiden turvallisuuden vuoksi ole tarpeellista lopettaa toimintaa
välittömästi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen liitedokumentit:

-

-

Kopio Aluehallintoviranomaisen tai Valviran luvasta
Toimintasuunnitelma sisältäen mm. toiminnan arvot ja keskeiset prosessit,
toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointimenettely (Rai), keskeiset laatutavoitteet
ja niiden seuranta, asiakkaan aktiivisuus, osallisuus ja itsemäärääminen,
henkilöstösuunnittelu ja täydennyskoulutus, suunnitelma asiakaspalautteen
keräämisestä, suunnitelma riskien hallinnasta
Toimintakertomus (toimitettava seuraavan vuoden 31.3. mennessä)
Omavalvontasuunnitelma
Erittely hinnoittelusta (vuokra, lisäpalvelut ja vrk-hinta, johon sisältyvän
ravintopäivähinnan osuus eriteltynä)
Lisäksi:

-

Kaikki asianmukaiset liitteet, joiden avulla palveluntuottaja vahvistaa
täyttävänsä tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjassa esitetyt
kriteerit

-

Huom. Osa liitteistä voidaan korvata toimittamalla Suomen Tilaajavastuu Oy:n
kautta saatava Luotettava kumppani- tiedostot.
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Vanhushuollon päällikkö Pirjo Knif
PL 111, 68101 Pietarsaari

Lisätietoja palvelutuottajaksi hakeutumisesta
antaa sosiaaliohjaaja Linda Häggblom puh. 786 3781

18.9.2018 J:\sochv\Äldreomsorg\Servicesedel\Servicesedel - Palvelusetelit\Boende\Sääntökirjan
muutos\hakemus_palvelusetelituottajaksi_palveluasuminen (final).doc

