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LIITE HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUN 

KOTIPALVELUN TUKIPALVELUJEN ILMOITUKSEEN  

Ohjeet 

Tällä liitteellä ainoastaan henkilökohtaista avun palvelua tarjoava tuottaja ilmoittaa 
kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoituksen yhteydessä, mihin kuntaan tai kuntiin tarjoaa joko 
henkilökohtaisen avun ostopalvelua, henkilökohtaisen avun palvelua palvelusetelillä tai 
molempia. Tämä liite ei koske muita palveluita. Tämä liite tulee liittää kotipalvelujen 
tukipalvelujen ilmoituksen, kun ilmoitus koskee henkilökohtaista apua.  
 
Henkilökohtaisen avun palvelun osalta kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoitus tehdään keskitetysti 
kaikkien Pirkanmaan kuntien osalta Tampereen Kotitorin kautta. Täytä tämä liite, mikäli ilmoitus 
koskee Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteishankintaa sekä Pirkanmaan kuntien 
henkilökohtaisen avun yhteistä palveluseteliä. Tampereen kaupunki tarkistaa ilmoitukset ja tekee 
päätösehdotuksen rekisteriin hyväksymisestä kaikkiin tässä lomakkeessa mainittuihin 
toimintakuntiin. Henkilökohtaisen avun yhteishankinnassa ja palvelusetelissä mukana olevat 
Pirkanmaan kunnat tekevät itse päätöksen rekisteriin hyväksymisestä ja merkitsevät 
palveluntuottajan omaan rekisteriinsä.  
 
Henkilökohtaisen avun palvelua tuottavan yrityksen ei tarvitse tehdä erikseen kotipalvelujen 
tukipalvelujen ilmoitusta henkilökohtaisen avun palvelun osalta muihin toimintakuntiin. 
 
HUOM! Tätä liitettä ei tule täyttää tai liittää ilmoituksen yhteyteen muiden kotipalvelujen 
tukipalvelujen tai niihin verrannollisten palveluiden ilmoitusta tehdessä kuin henkilökohtaisen 
avun palvelun. 
 

Liitteen tallentaminen 

 

Tallenna liite niin, että liitteen nimessä näkyy yrityksen nimi (esimerkiksi: Liite henkilökohtaisen 
avun ilmoitukseen_Yritys Oy) 
  

https://www.tampereenkotitori.fi/palveluntarjoajien-palveluhaku/
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Liite ilmoitukseen (ainoastaan henkilökohtaisen apua tarjoava palveluntuottaja 

täyttää) 

 

Yrityksen nimi:      

Yrityksen y-tunnus:      

Lomakkeen täyttämisen päivämäärää:      

Lomakkeen täyttäjän nimi:      

Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot:      

 
1. PIRKANMAAN KUNTIEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELU 

☐ KYLLÄ, tuotamme Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun ostopalvelua kaikissa 
Pirkanmaan kunnissa. 
 
 

2. HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI 

☐ KYLLÄ, tuotamme henkilökohtaisen avun palvelua palvelusetelillä Pirkanmaalla.  
 
Rastita ainoastaan se kunta tai ne kunnat, joissa yritys tuottaa henkilökohtaisen avun 
palvelusetelipalveluita: 
 

☐ Tampere    ☐ Sastamala 

☐ Orivesi    ☐ Punkalaidun 

☐ Nokia    ☐ Urjala 

☐ Ylöjärvi    ☐ Akaa 

☐ Kangasala    ☐ Virrat 

☐ Pälkäne    ☐ Ruovesi 

☐ Lempäälä    ☐ Parkano    

☐ Mänttä-Vilppula   ☐ Kihniö 

☐ Juupajoki    ☐ Hämeenkyrö 

☐ Pirkkala    ☐ Ikaalinen 

☐ Vesilahti    ☐ Valkeakoski 
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