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      5.7.2017 
 
TOIMINTAOHJE PÄIVÄTOIMINNAN PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE 
 
 
Tuottajaksi hakeutuminen 
Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeutuminen on mahdollista ympäri 
vuoden. Kaikki kaupungin asettamat ehdot ja kriteerit täyttävät ja hyväksyneet tuottajat listataan 
palvelusetelituottajaksi. Hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle päätös.  
 
Ylöjärven kaupunki varaa talousarvion puitteissa määrärahan päivätoiminnan järjestämiseen 
palvelusetelillä. Palvelusetelit myönnetään kerralla kalenterivuodelle. Palvelusetelit saaville 
asiakkaille ilmoitetaan setelin myöntämisen yhteydessä hyväksytyt toimittajat hintoineen.  
Tuottajalista on esillä kaupungin internetsivuilla tai sen saa myös perusturvaosaston työntekijöiltä. 
Asiakkaat valitsevat itse haluamansa palvelun tuottajan listalta.  Palvelusetelijärjestelmässä 
kaupunki ei osoita asiakkaita tuottajille. 
 
 
Palveluseteliasiakkaat ja palvelusetelin hakeminen 
Päivätoiminta perustuu asiakkaalle tehdyn kokonaisvaltaisen palvelutarpeenarvion perusteella 
laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Omaishoidon tuen asiakkaille palveluseteli on vaihtoehto 
niille omaishoitajille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Tällöin 
palveluseteliä voidaan käyttää päivätoiminnan ostamiseen. 
 
Asiakkaat hakevat päivätoimintaan kaupungin kotihoidon tai omaishoidon kautta ja 1.10 2017 
alkaen ikääntyneiden palvelujen asiakasohjauksen kautta. Päätöksen palvelun/ palvelusetelin 
myöntämisestä tekee palveluohjaaja/asiakasohjaaja ja palvelutarpeen arvioinnin tukena toimii 
moniammatillinen työryhmä.  
 
Kun kaupunki on myöntänyt asiakkaalle päivätoiminnan palvelusetelin ja asiakas on valinnut 
sopivan tuottajan, on tuottajan ja asiakkaan suositeltavaa tehdä keskenään palvelusopimus. 
Sopimuksen tulee sisältää eriteltynä palvelusetelillä tuotettava palvelu ja mahdollinen sen 
ulkopuolelle jäävä muu palvelu. Muuksi palveluksi katsotaan ne, jotka jäävät kaupungin hoito- ja 
palvelusuunnitelman ulkopuolelle. Nämä asiakas kustantaa itse. Sopimuksessa tulee ilmetä myös 
perittävät korvaukset. Sopimus on yksityisoikeudellinen ja kuluttajasuojalain alainen. 
 
Asiakas saa kaupungilta päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Päätöksen mukana saamansa 
palvelusetelit asiakas luovuttaa palvelun tuottajalle aina käyntinsä yhteydessä. Luovutetussa 
palvelusetelissä tulee olla asiakkaan allekirjoitus. Allekirjoitettuja palveluseteleitä vastaan tuottaja 
voi laskuttaa kaupunkia. Omavastuuosuuden eli palvelusetelin arvon yli jäävän maksuosuuden 
asiakas maksaa palvelun tuottajalle, asiakkaalle henkilökohtaisesti osoitettua laskua vastaan. 
 
 
Palvelukuvaus 
Palvelusetlillä ostettava päivätoiminta sisältää asiakkaan henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon, 
sisältäen suihkun/ saunan, terveydellisistä ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä huolehtimisen, 
ruokailun, liikkumisessa avustamisen ja virikkeellisen toiminnan. Päivätoiminnalla tuetaan 
ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden asumista omassa kodissaan ja siellä tapahtuvaa hoitoa. 
Päivätoiminta tarjoaa virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa ja sosiaalisia kontakteja 
yllä pitävää toimintaa. 
 
 
 
 



 

 2 

Palvelusetelin arvo 
Kaupunki päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Kaupunki tarkistaa palvelusetelin 
arvon talousarvion laadinnan yhteydessä. Palvelusetelituottaja voi laskuttaa kaupunkia 
palvelusetelin arvosta. 
 
 
Päivätoiminnan palvelusetelin arvo 1.9.2017 alkaen on seuraava: 
  
Päivätoiminta klo 9.00-15.00 (6h) ilman kuljetusta setelin arvo on 55 €/pv 
 
Päivätoiminta klo 9.00-15.00 (6h) kuljetuksella setelin arvo on 70 €/pv 
 
Päivätoiminta klo 15.00-20.00 (5h) ilman kuljetusta setelin arvo 70 €/pv 
 
Palveluntuottaja voi periä palveluseteliasiakkaalta omavastuuosuutena enintään 
perusturvalautakunnan hyväksymän kaupungin oman päivätoiminnan asiakas- ja kuljetusmaksun 
suuruisen maksun, joka vuonna 2017 on päivätoiminnasta 22,80 €/pv ja päivätoimintakuljetuksesta 
3,50 €/suunta. Asiakkaan omavastuuosuuden palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta. 
 
Yksi palveluseteli kattaa yhden päivätoimintapäivän joko ilman kuljetusta tai kuljetuksella riippuen 
myönnetystä palvelusetelistä.  
 
 
Omaishoidon vapaan järjestäminen päivätoimintana, palvelusetelin arvo 2016-2017 
(lakisääteinen, asiakkaan omavastuuosuus määritelty asiakasmaksulainsäädännön mukaan) 
 
klo 9.00-15.00 (6h) setelin arvo 76 € 
asiakkaan maksama omavastuu palveluntuottajalle  11,50 € 
 
15.00-20.00 (5h) setelin arvo 98,50 € 
asiakkaan maksama omavastuu palveluntuottajalle 11,50 € 
 
Yksi palveluseteli kattaa yhden päivätoimintapäivän.  
 
 
 Laskutus 

 Ylöjärven kaupunki vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja. 
Verkkolaskuosoite: 
Ovt-tunnus/verkko-osoite 003701582217 
Verkkolaskuoperaattori CGI 
Välittäjätunnus 003703575029 

 

 Paperilaskujen laskutusosoite: 
Ylöjärven kaupunki, Ostolaskut, PL 22, 33471 Ylöjärvi 

 Laskussa on oltava maininta hankinnan tehneestä yksiköstä. 
 

 Laskusta voi tehdä koontilaskun. 

 Lisäksi tulee täyttää oheinen liite josta käy ilmi seuraavat asiat; asiakkaiden nimi ja 
syntymäaika, päivät jolloin saanut palvelua sekä asiakkaan saamat kuljetukset  

 jos palveluntuottaja järjestää asiakkaan kuljettamisen tulee se eritellä laskuun 
asiakaskohtaisesti 

 Liite tulee toimittaa kk:n 5 pv:ään mennessä palvelusihteeri Marja-Leena Ala-Laurilalle / 
Perusturva os. Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi 
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Tuottajaksi ilmoittautuvia yrityksiä koskevat ehdot 
Liitteessä ”hakemus palvelusetelituottajaksi” ovat ehdot, jotka tuottajan tulee täyttää. 
 
 
Ilmoittautumislomakkeet 
Yritysten on ilmoitettava halukkuudestaan ryhtyä palveluntuottajaksi palvelusetelillä. Tarvittavat 
hakemusasiakirjat saa tulostettua kaupungin nettisivuilta tai tiedustelemalla osoitteesta marja-
leena.ala-laurila@ylojarvi.fi. 
 
 
Lisätietoja:  
Perusturvakeskus  
Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi  
vanhustyöntyön johtaja  
puh. 050 523 2091 
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