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Vireillepanija

Esperi Care Oy Hannele Naumanen

Asia

Vanhusten palveluiden tavallisen palveluasumisen
palvelusetelituottajaksi rekisteröityminen / Esperi Care
Oy Esperi Hoivakoti Elokaari

Selostus asiasta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
(569/2009) edellyttää, että kunta päättää ne sosiaali- ja
terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää
palveluseteliä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta annetun lain (733/1992) mukaisesti.
Kunnan tulee hyväksyä ja pitää luetteloa niistä yksityisistä
palvelujen tuottajista, joiden palvelujen maksamiseen
asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Lain
5 §:ssä on annettu vähimmäisehdot, jotka palvelun tuottajan
on täytettävä, jotta se voidaan hyväksyä
palveluseteli-kohteeksi. Vähimmäisehtojen rinnalla kunta voi
määritellä palveluille omat laadulliset kriteerit. Palvelujen on
vastattava vähintään samaa tasoa, mitä edellytetään
kunnallisilta palveluilta. Tiedot palvelujen tuottajista, niiden
tarjoamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti
saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.
Säädösten mukaan kunnan tulee myös peruuttaa palvelujen
tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja
luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät
enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen
peruuttamista.
Yksityisen sosiaalihuollon palvelustelillä järjestettävien
sosiaalihuollon palvelujen arvonlisäverottoman myynnin
edellytyksenä verottajan ohjeiden (604/4/2011,
VerohallintoL 1557/95) mukaan on, että palvelun tuottaja on
rekisteröity Valviran tai AVI:n yksityisten palvelun tuottajien
rekisteriin. Sosiaalihuolloksi katsottavien palvelujen tulee
perustua joko viranomaisen päätökseen tai
palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen
sopimukseen. Sopimuksen lisäksi verottoman myynnin
edellytyksenä on, että palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan
kanssa yhteistyössä palvelu- tai muun vastaavan
suunnitelman (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista § 7). Palveluntuottajalla on oltava
omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista tuottaja
seuraa.
Ylöjärven kaupungin perusturvalautakunta on päättänyt
11.4.2017 § 25 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten
palveluiden tavallisen palveluasumisen järjestämisessä.
Esperi Care Oy:n Esperi Hoivakoti Elokaaren tiedot ja
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hakemus on toimitettu Ylöjärven kaupungille 4.12.2017
palvelusetelituottajaksi rekisteröitymistä varten. Esperi
Hoivakoti Elokaari on Valviran 29.12.2017 tekemän
päätöksen mukaisesti merkitty (4.7.2012 myönnetyn luvan
Dnro 7671/05.01.11.00.00/2011 muutos) Esperi Care Oy:n
lupaan vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelua
tuottavana yksikkönä.
Perustelut

Esperi Care Oy / Esperi Hoivakoti Elokaari on toimittanut
Ylöjärven kaupungille vanhusten palveluiden tavallisen
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi rekisteröitymistä
varten vaadittavat asiakirjat. Palveluntuottaja ja yksikkö
täyttävät palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytykset.

Päätös

Esperi Care Oy / Esperi Hoivakoti Elokaari merkitään
palvelusetelillä hankittavaa vanhusten palveluiden tavallista
palveluasumista tuottavien yritysten rekisteriin.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 2.1.2018
Sirpa Ellala
Vs Hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven perusturvalautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (ptkirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Ylöjärven kaupunki

Viranhaltijapäätös

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja

2.1.2018

Julkisesti nähtävänä

3§

1.11.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi)
Lähetetty postitse
Lähetetty sähköisesti
______________________________
Marja-Leena Ala-Laurila
palvelusihteeri

