Sujuvaa arkea
palvelusetelin avulla

Mikä ihmeen palveluseteli?
Palveluseteli on maksusitoumus, jonka kaupunki myöntää asiakkaalle tietyn palvelun hankkimiseksi. Asiakas voi valita kaupungin
hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista mieleisensä, sopia
palvelun suorittamisesta suoraan tämän kanssa ja maksaa palvelusetelillä. Asiakkaan itse maksettavaksi jää palvelun hinnan ja
palvelusetelin arvon erotus. Osa palveluista on asiakkaalle
maksuttomia.
Palveluseteli on käytössä useimmissa Suomen kunnissa. Tavallisimmin sillä hankitaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varhaiskasvatuksen palveluita, mutta jokainen kunta päättää käyttökohteet
erikseen. Palveluseteli on laissa säädelty tapa järjestää palveluita.
Kaikki valittavana olevat palveluntuottajat ovat aina kunnan tai
kuntayhtymän kilpailuttamia ja hyväksymiä.
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Palveluseteli Kemissä
Palveluseteli on käytössä vaihtoehtona useissa ikäihmisille
ja vammaisille suunnatuissa palveluissa. Palvelusteli on
kirjallinen päätösasiakirja. Palveluntuottaja veloittaa palvelusetelin arvon Vaana-tietojärjestelmän kautta sähköisesti.
Palvelusetelin voi saada palvelutarpeen arvioinnin
perusteella. Ikääntyneiden asioissa ollaan yhteydessä
keskitettyyn palvelutarpeen arviointiin ja vammaisten asioissa
vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan.
Yhteystiedot löytyvät tästä esitteestä.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Listaus kaikista kaupungin hyväksymistä
palveluntuottajista löytyy esitteen viimeiseltä aukeamalta.

Asiakkaan
tarve

www

Palvelutarpeen
arviointi

Palvelupäätös

Asiakas
valitsee
palveluntuottajan

Palvelun
tuottaminen

Asiakassopimus
palveluntuottajan
kanssa

Palvelusetelipäätös

Lisätietoa nettisivuillamme:
www.kemi.fi > sosiaali ja terveyspalvelut > palvelut kohderyhmille > ikaihmiset > palveluseteli

Kotihoito Koivu
puh. 050 524 7572

Meri-Lapin Siivouspalvelu
puh. 040 044 7862

Toivola-Luotolan Setlementti ry
Purolan Miniät, p. 040 717 0409

Kotihoitoa Kemissä.
kotihoitokoivuosk@gmail.com
facebook.com/kotihoitokoivu/

Kotisiivous ja asinointipalvelut.
Kemi, Tornio ja Keminmaa.
www.merilapinsiivouspalvelu.net

Siivous- ja kotityöpalvelu, avustus- ja
asiointipalvelu, henkilökohtainen apu,
veteraanipalvelut.
www.toivola-luotola.fi

Avuksi ja Iloksi Oy
puh. 040 723 711

Kotipalvelu Annikki
puh. 0400 898 951

Sovea Oy
puh. 045 3140 880 • www.sovea.fi

Valonpilke Oy
puh. 040 663 2364 tai 044 901 2560

Henkilökohtainen apu, omaishoito/
sijaispalvelu, veteraani- ja kotipalvelut.
Eri kommunikaatiomenetelmät.

Vanhukset, vammaiset ja
mielenterveyskuntoutujat.

Omaishoidon sijaispalvelu, henkilökohtainen apu, asiointipalvelu,
kotipalvelu, siivouspalvelu ja
veteraanien palvelut.

Veteraanipalvelut, siivouspalvelut,
henkilökohtainen apu ja omaishoidon
lomitus.
www.valonpilke.fi

Tarvitsetko
apua?

Henkilökohtainen apu
Vaikeavammaisille kemiläisille voidaan myöntää palveluseteli,
päivittäisten toimien avustamiseen ja kodin ulkopuoliseen asiointiin.
Apu on tarkoitettu esimerkiksi työnteon, opiskelun, harrastamisen,
yhteiskunnallisen osallistumisen tai sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistamiseen.
Palvelusetelillä hankittavaa henkilökohtaista apua voi saada
enintään 30 tuntia kuukaudessa, eikä siitä peritä asiakasmaksua tai
omavastuuosuutta. Palveluseteli myönnetään vammaispalveluiden
sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen
arvioinnin perusteella.
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Lisätietoja antavat:
Sosiaalityöntekijä
016 259 559
Sosiaaliohjaaja
040 643 3813
Puhelinaika
ma–to kello 12–13

Sinä päätät, me autamme
Sinä päätät ajankohdan, paikan, avustajan ja
tarvitsemasi palvelut. Me autamme!

0400 422 323
Henkilökohtaista apua luotettavasti ja turvallisesti!

info@vpe.fi • www.vpe.fi

Maksuttomia rintamaveteraanien palveluita
voi saada vuosien 1939–1945 sotiin
osallistunut, jolla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.
Palveluihin on oikeutettu myös sotatoimiin
osallistunut henkilö, jolla on sota-arkiston
todistus.

Veteraanipalvelut
Valtio korvaa veteraaneille erilaisia palveluja, jotka kunnat voivat
joko järjestää itse tai hankkia ostopalveluina palvelusetelin avulla.
Etuudet myönnetään sosiaaliohjaajan tekemän arvioinnin pohjalta.
Erillisten veteraanipalveluiden lisäksi rintamaveteraaneilla on
oikeus saada tarvittaessa kaikkia muitakin ikääntyneille suunnattuja
palveluita.

Lisätietoja antavat:

Kemissä veteraanit voivat hankkia palvelusetelillä erilaisia
kotona asumista tukevia palveluita, kuten kotihoitoa, siivousta ja
pihatöitä. Tarvittaessa palveluita voi saada myös palvelutalossa.
Tavoitteena on tukea palveluilla kotona asumista mahdollisimman
pitkään.

016 259 552

Palveluohjaaja
050 427 5616
Keskitetty palvelutarpeen arviointi
Puhelinaika ma–pe klo 9–12

Koti- ja veteraanipalvelut
p. 040 8017 017
hoiva@hopeahovi.fi
www.hopeahoiva.com
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Omaishoidon
sijaishoito
Palvelusetelillä voidaan järjestää omaishoitajalle tilapäisiä
tai toistuvia lyhytaikaisia vapaita, joiden aikana voi käydä
esimerkiksi harrastuksissa tai asioilla. Sijaishoito tapahtuu
hoidettavan kodissa.
Palvelusetelin myöntäminen edellyttää, että omaishoitajalla
on voimassa oleva omaishoitosopimus kaupungin kanssa.
Palvelusetelistä ei peritä asiakasmaksua tai omavastuuosuutta.
Palvelua ei voi käyttää kotitalous- tai siivoustyöhön.

Lisätietoja antaa:
Keskitetty palvelutarpeen arviointi
016 259 552
Puhelinaika ma–pe klo 9–12

Merilappilaista kaikenkattavaa

koti- ja hoivapalvelua
– myös iltaisin viikonloppuisin ja öisin.

Kaksin Oy
Kauppakatu 7, 95400 Tornio
Puh. 044 978 6900
www.kaksincare.fi

HOIVAPALVELUT
– kun tarvitset auttajaa läheltäsi

 Kotihoito  Omaishoidon-ja veteraanien palvelut  Kotisairaanhoito

Kotihoito
Kemissä kotihoitoa järjestetään myös palvelusetelillä. Palvelu
on tarkoitettu asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toimissa.
Palvelusetelillä tuotettava kotihoito ei sisällä kotisairaanhoitoa.
Palvelusetelin myöntämiseksi asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat
asiakkaan tulot ja palvelun sisältö räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kotihoito Ailan Palvelut Ky
Puh. 044 582 8002, e-mail: kotihoitoaila@hotmail.fi
www.ailankotihoito.fi
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Lisätietoja antaa:
Keskitetty palvelutarpeen arviointi
016 259 552
Puhelinaika ma–pe klo 9–12

Siivous- ja
ateriapalvelut
Kotihoidon tukipalveluita ovat muun muassa siivous- ja ateriapalvelut. Palvelusetelin voi saada myös esimerkiksi lääkkeiden
jakoon tai peseytymisapuun. Palveluiden tavoitteena on tukea
asiakkaan toimintakyvyn säilymistä ja hyvää arkea omassa
kodissa mahdollisimman pitkään. Tukipalveluita myönnetään
palvelutarpeen arvioinnin ja tulorajojen perusteella säännöllistä kotihoitoa saaville asiakkaille.

Ajantasainen luettelo palveluntuottajista yhteystietoineen löytyy
osoitteesta:
www

www.kemi.fi
> sosiaali ja terveyspalvelut
> palvelut kohderyhmille
> ikaihmiset
> palveluseteli

Tarvitsetko apua itsellesi tai läheisellesi?
Tuotamme palvelusetelillä: • kotipalvelua

• henkilökohtaista apua
• omaishoidon sijaishoitoa
• veteraanipalveluita

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera
Kivitie 20, 94700 Kemi, puh. 040 520 1112 tai
osuuskunta.gerbera@gmail.com
www.osuuskuntagerbera.fi

www.keminosaajat.fi
info@keminosaajat.fi
Jenna Oravakangas 045 253 6889
040 017 8006
040 513 9339

– avustaminen päivittäisiin toimiin, Arja Mielonen
mm. ulkoiluun ja siivoukseen
Maria Rasinpuro

Kaupungin hyväksymät palveluntuottajat
KOTIHOITO
Avuksi ja Iloksi Oy

paivi.ravaska@gmail.com

Hennan hoiva ja kotiapu

hennanhoiva@gmail.com

Hopea palvelut Oy / Hopeahoiva

www.hopeahoiva.com

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera

www.osuuskuntagerbera.fi

Kaksin Oy

www.kaksincare.fi

Kotihoito Ailan Palvelut Ky

kotihoitoaila@hotmail.fi

Kotihoito Koivu Osk

www.kotihoitokoivu.com

Kotipalvelu Annikki

kotipalvelu.annikki@gmail.com

VETERAANIPALVELUT
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Avuksi ja Iloksi Oy

paivi.ravaska@gmail.com

Ellinoora Lähipalvelu

www.ellinoora.com

Hennan hoiva ja kotiapu

hennanhoiva@gmail.com

Hopea palvelut Oy / Hopeahoiva

www.hopeahoiva.com

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera

www.osuuskuntagerbera.fi

Kaksin Oy

www.kaksincare.fi

Kemin Osaajien Osuuskunta

www.keminosaajat.fi

Koti- ja perhepalvelut Valonpilke

www.valonpilke.fi

Kotihoito Ailan Palvelut Ky

kotihoitoaila@hotmail.fi

Kotipalvelu Annikki

kotipalvelu.annikki@gmail.com

Sovea Oy

www.sovea.fi

Toivola-Luotolan Setlementti Oy

www.toivola-luotola.fi

VPE Group Oy

info@vpe.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot yritysten nettisivuilta.

HENKILÖKOHTAINEN APU
Avuksi ja Iloksi Oy

paivi.ravaska@gmail.com

Ellinoora Lähipalvelu

www.ellinoora.com

Elämäsi Adato Oy

www.elamasi.com

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera

www.osuuskuntagerbera.fi

Kaksin Oy

www.kaksincare.fi

Kemin Osaajien Osuuskunta

www.keminosaajat.fi

Kotihoito Koivu OSK

www.kotihoitokoivu.com

Kotipalvelu Annikki

kotipalvelu.annikki@gmail.com

Kotipalvelu Mehiläinen Oy

www.mehilainen.fi/kotipalvelu

Valonpilke Oy

www.valonpilke.fi

KVPS Tukena Oy

www.tukena.fi

Sovea Oy

www.sovea.fi

Suomen avustajapalvelut Oy

www.suomenavustajapalvelut.fi

Toivola-Luotola Setlementti ry.

www.toivola-luotola.fi

VPE Palvelut

info@vpe.fi

OMAISHOIDON SIJAISHOITO
Avuksi ja Iloksi Oy

paivi.ravaska@gmail.com

Ellinoora Lähipalvelu

www.ellinoora.com

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera

www.osuuskuntagerbera.fi

Kemin Osaajien Osuuskunta

www.keminosaajat.fi

Kotihoito Koivu OSK

www.kotihoitokoivu.com

Valonpilke Oy

www.valonpilke.fi

Kotipalvelu Annikki

kotipalvelu.annikki@gmail.com

Sovea Oy

www.sovea.fi

• www.jssuomi.fi

www.kemi.fi

