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Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi 

Laitilan kaupungille 

 

Palvelusetelituottajaksi on jatkuva haku ympäri vuoden. 

Palveluntuottajaksi hakeudutaan tällä lomakkeella. Lomakkeen mukana on toimitettava kerralla 

kaikki vaaditut liitteet. Kaikki palvelusetelin sääntökirjan edellytyksiin sitoutuvat sekä pyydetyt 

kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajaksi ja ilmoitetaan kaupungin 

ylläpitämällä listalla. 

Jos palvelusetelituottajaksi hakee saman palveluntuottajan useampi toimipaikka jokaisesta 

toimipaikasta on täytettävä erillinen hakemus. 

Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita ja antavat toiminnastamme asianmukaisen ja 

kattavan kuvan. Olemme lukeneet Laitilan kaupungin tehostetun palveluasumisen palvelusetelin 

sääntökirjan ja sitoudumme noudattamaan sen sisältöä. 

 

Palveluntuottajan nimi:        

 

        

Paikka ja aika  Allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

 

 

Hakemus palautetaan osoitteeseen: Laitilan kaupunki, sosiaalitoimisto, PL 25, 23801 LAITILA 

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa puh. 050-5180591 

 

Liitteet:  

1. Palveluntuottajan tiedot 

2. Toimitettavat asiakirjat 

3. Hintatiedot 
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Liite 1 

 

Palveluntuottajan tiedot 

 

Palveluntuottajan nimi:       

Palveluntuottajan osoite:       

Y-tunnus:        

Toimintayksikön nimi:       

Toimintayksikön osoite:       

Toimintayksikön puhelinnumero:      

Toimintayksikön Internet-osoite:      

Toimintayksikön vastuuhenkilö:       

Yhteyshenkilö palveluntuottajien listalle:     

Yhteyshenkilön puhelinnumero:       

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:      

 

 

 

Vanhusten tehostettu palveluasuminen :    asukaspaikkaa 
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Liite 2 

Toimitettavat asiakirjat 

Palveluntuottajan nimi:        

Toimintayksikön nimi:         

 

Toimitettavat asiakirjat Toimitettu 

Aluehallintoviranomaisen tai Valviran lupa ympärivuorokautisesta vanhusten 

tehostetun palveluasumisen antamisesta 
[   ] 

Ennakkoperintärekisteriote [   ] 

Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty 
[   ] 

Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista mukaan lukien 

riittävä vastuuvakuutus 
[   ] 

Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 

eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

[   ] 

YEL-vakuutustodistus  [   ] 

Omavalvontasuunnitelma [   ] 

Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma [   ] 

Kuluvan tai edellisen vuoden toimintakertomus tai aloittavan yrityksen ollessa 

kyseessä kuluvan vuoden tai seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
[   ] 

Selvitys toimipaikan vakinaisen henkilöstön tehtävänimikkeistä, lukumäärästä, 

koulutuksesta sekä kokoaikatyötä ja osa-aikatyötä tekevien lukumäärästä 
[   ] 
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Liite 3 

Hintatiedot 

 

Palveluntuottajan nimi:        

Toimintayksikön nimi:         

 

Vanhusten tehostettu palveluasuminen:    € / vrk 

 

Ateriavuorokausi:       € / vrk 

 

Vuokra (sis. sähkö, vesi, kalusteet):  

yhden hengen huone   € / kk;  huoneen koko _______   m2 

           € / kk;  huoneen koko _______   m2 

    € / kk;  huoneen koko _______   m2 

 

Vuokra (sis. sähkö, vesi, kalusteet): 

kahden hengen huone:  € / kk/asukas;  huoneen koko _______   m2 

    € / kk/asukas;  huoneen koko _______   m2 

    € / kk/asukas;  huoneen koko _______   m2 

 

 

  

Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan kirjallisesti Laitilan kaupungille tässä liitteessä mainittujen 

hintatietojen muutoksesta vähintään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.  

       

   

 


