
    
    
    
    

    

    

            
    
        

 

Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI            
 
Hakemus on saapunut   …........................   
 
 

Haetaan 

palvelusetelillä 

tuotettavaan 

☐ Tukipalvelu  

 

☐ Siivouspalvelu  

☐ Ateriapalvelu ja ruoan valmistus 

☐ Kauppa- ja muu asiointipalvelu 

☐ Kuljetus- ja saattajapalvelut 

☐ Kylvetys – ja saunotuspalvelu 

☐ Lumityo - ja pihatyo palvelut 

☐ Turvapalvelut 

☐ Henkilo kohtainen avustaja 

☐ Vaatehuolto ja pyykkipalvelu 

☐ Sosiaalinen kanssaka yminen 

☐ Sijaishoitaja kotiin 

☐ Muu palvelu, mika     

 

☐ Omaishoidon tuen 

vapaan palvelut    

 

 

Kotiin tuotettavaa omaishoitajan vapaan 

ympa rivuorokautista sijaishoitaja palvelua tai 

kotihoidon tuki- ja hoivapalveluseteli  

 

☐ Henkilo kohtaisen 

avun palvelu   

 

Vaikeavammaisen tai vammaisen henkilo n 

va ltta ma to nta  avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. 

Avustamista on muun muassa pa ivitta isissa  

toiminnoissa, tyo ssa  ja opiskelussa, harrastuksissa, 

yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ylla pita misessa .  

 

☐ Kotihoito     

☐  Tilapa inen kotihoito 

☐  Sa a nno llinen kotihoito 

 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja 

kotisairaanhoidon tehta vien muodostamaa, kotiin 

annettavien palvelujen kokonaisuutta. Sisa lta a  

lääkehoidon toteuttamista. Kotisairaanhoitoa toteuttavat 

sairaanhoitajat ja la hihoitajat. 
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Palveluntuottajaa 

koskevat tiedot 

Yritys/ja rjesto / 

yhteiso  

   

 

Y-tunnus  

Osoite  

Postinumero, - 

toimipaikka 

 

Palvelutuottajan 

kotikunta 

 

Puhelinnumero  

www. osoite  

Toimintamuoto ☐ toiminimi    ☐ osakeyhtio   ☐ kommandiittiyhtio  tai 

avoin yhtio   ☐ sa a tio  ☐ rekistero ity yhdistys                                              

☐ muu, mika : 

 

 

Palvelutuottajan 

vastuuhenkilöä 

koskevat tiedot 

Nimi 

   

 

Osoite  

Postinumero, -

toimipaikka 

 

Puhelinnumero  

Sa hko posti- 

osoite 

 

Vastuuhenkilo n 

koulutus 

 

Palveluntuottajalta 

vaadittavat liitteet   

on toimitettu 

☐ 

☐  Aluehallintoviraston antama toimintalupa (koskee kotisairaanhoitoa) 

Ilmoitus  

☐  Valviralle yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta (kotihoito)   

☐  Yrityksen/ja rjesto n/yhteiso n yleisesittely   

☐  Yrityksen kaupparekisteriote   

☐  Verohallinnon antama todistus verojen ja sosiaalimaksujen maksamisesta 

☐  Todistus lakisa a teisten vakuutusmaksujen suorittamisesta   

☐  Todistus asianmukaisten vastuuvakuutusten voimassaolosta mm. 

vastuuvakuutus, potilasvakuutus (kotihoito)  

☐  Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta 

☐  Todistus voimassa olevasta yritta ja ela kevakuutuksesta   
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☐  Tieto tyo terveyshuollosta (mika li yritys toimii tyo nantajana) 

☐  Lasten kanssa tyo skentelevilta  vaadittava ja oikeusrekisterikeskukselta 

saatava rikostaustaote   

☐  Omavalvontasuunnitelma   

☐  La a kehoitosuunnitelma 

☐  Voimassa oleva palveluhinnasto, jossa eri palvelut tarkkaan eriteltyina  

☐  Vastuu Group - Luotettava kumppani- raportti 

- liiketoimintakiellot 

- verohallinnon perustiedot 

- arvonlisa verovelvollisuus 

- ennakkoperinta rekisteri 

- kaupparekisteri 

- tyo nantajarekisteri 

- verot 

- TyEL 

- YEL 

- Noudatettavat tyo ehtosopimukset (Yrityksen ilmoittamat) 

- Tapaturmavakuutus 

2020 alkaen palveluseteliyritta ja ksi hakeutuvilla, tulee olla Vastuu Grop - 

Luotettava kumppani sopimus voimassa.  

 

Henkilökunta  

Henkilo kunnan 

lukuma a ra  

   

 

Henkilo kunnan 

koulutus 

 

 

 

Henkilo kunnan 

nimikkeet 

 

 

 

 

• Kotihoidon tuki- ja hoivapalvelun tuottamisen edellytyksena  on palvelukohtaisia 

ammattitaitovaatimuksia esim. Saunotus- ja kylvetys, vaatehuolto; va hinta a n kotipalvelutyo tutkinto, 

hoiva-avustajatutkinto tai muu soveltuva alan koulutusta. Siivouspalvelut; laitoshoitajan – tai 

huoltajan tutkinto tai muu soveltuva alan koulutus.  

• Ruokahuolto; hygieniapassi, ruokapalvelutyo ntekija  tai muu soveltuva alan koulutus. 

• Kiinteisto - ja pihatyo t; kiinteisto nhoitaja tai muu soveltuva alan koulutus. 

• Henkilo kohtaisen avustajan koulutusvaatimuksena pideta a n henkilo kohtaisen avustajan koulutus tai 

hoiva-avustajan koulutusta. 

• Omaishoidon sijaishoitopalveluiden tuottamisen edellytyksena  on va hinta a n sosiaali- ja terveysalan 

ammatillinen perustutkinto (la hihoitaja) tai vastaava aikaisempi alan ammatillinen tutkinto tai 

henkilo kohtaisen avustajan koulutus.  
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• Kotona tapahtuva la a kkeenjako henkilo kunnalta edellyteta a n terveydenhuollon ammattihenkilo ista  

annetun lain (559/1994 ja asetus 564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai 

sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilo ista  annetun asetuksen mukaista 

oikeutta ka ytta a  la hihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimiketta  tai sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilo sto n kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 ja asetus 608/2005) 

mukaista la hihoitajan tai mainitun lain siirtyma sa a nno sten mukaista vastaavaa pa tevyytta . 

• Sairaanhoidollisia toimenpiteita  suorittavalta henkilo sto lta  edellyteta a n terveydenhuollon 

ammattihenkilo ista  annetun lain (339/1993 muutoksineen) mukaista oikeutta harjoittaa 

terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia. 

• Kotihoidon tuottamisen edellytyksena  on va hinta a n sosiaali- ja terveysalan ammatillinen 

perustutkinto (la hihoitaja) tai vastaava aikaisempi alan ammatillinen tutkinto.  

• Henkilo kunnan pa tevyysvaatimukset perustuvat sosiaalihuollon ammatillisen henkilo sto n 

kelpoisuudesta annettuun lakiin ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettuun lakiin. 

Lisa ksi henkilo sto lta  edellyteta a n riitta va a  alan tyo kokemusta.  

• Tyo ntekija lla  tulee olla voimassaolevat tyo kohtaiset ammattipa tevyyskortit mm. EA1, EA2, 

hygieniapassi, turvallisuuskortti, palo- ja pelastuskoulutus, tietoturvallisuusperuskurssitodistus 

• Palveluntuottajalta edellyteta a n henkilo kunnan osaamisen jatkuvaa ja suunnitelmallista 

ylla pita mista  ja kehitta mista  seka  kirjallisesti laadittua kehitta mis- ja koulutussuunnitelmaa. 

• Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilo kuntaa koskevat ammattipa tevyys- seka  

koulutustiedot Valviran ylla pita ma sta  rekisterista  (Julkiterhikki). 

• Ilman la a kehoidon koulutusta ei voi osallistua la a kehoidon tehta viin ja toteuttamiseen. Kaikilla 

palvelutuottajan la a kehoitoa suorittavilla henkilo lla  tulee olla Taivalkosken kunnan la a kehoidon 

peruslupa. Ennen luvan saantia, ei voi suorittaa la a kehoitoa. Liite: Yksityisten palvelutuottajien 

la a kelupaohjeistus 

• Palveluntuottajalta edellyteta a n henkilo kunnan osaamisen jatkuvaa ja suunnitelmallista 

ylla pita mista  ja kehitta mista  seka  kirjallisesti laadittua kehitta mis- ja koulutussuunnitelmaa  

 

☐  Toimitettu listaus hoitohenkilo kunnasta (jossa ilmoitettu koulutukset, nimikkeet, syntyma vuosi, 

hyva ksytty la a kehoitotodistus.)   

 

Palvelun 

kriteerit 

 

Palveluntuottaja sitoutuu palvelusetelisa a nto kirjan yleisen osion ja 

palvelukohtaisten sa a nto kirjojen tarkemmin eriteltyihin kriteereihin. 

 

Valvonnan ja 

seurannan 

toteuttaminen 

 

• Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

valvonnasta  

• Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kunnalle raportin 

edellisen vuoden toiminnastaan huhtikuun loppuun mennessa    

• Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kuntayhtyma n yhteyshenkilo lle riitta va t 

tiedot tarjoamistaan palveluista asiakasneuvontaa ja palvelusetelin 

myo nta mista  varten. 
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• Palveluntuottaja luovuttaa pyydetta essa  tiedot henkilo kuntarakenteesta ja – 

ma a ra sta   

• Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan 12 kk:n va lein todistuksen maksetuista 

veroista ja sosiaaliturvamaksuista seka  suoritetuista ela kevakuutusmaksuista. 

• Palvelusetelin myo nta ja lla  on oikeus ka yda  tutustumassa palveluntuottajan 

toimintaan sen ollessa ka ynnissa  seka  tehda  ennalta ilmoittamatta 

valvontaka ynteja    

• Palvelusetelin myo nta ja  voi tehda  asiakastyytyva isyyskyselyja  seka  muuta 

laadun varmistamisen seurantaa  

• Palveluntuottaja huolehtii viranomaisille tehta vista  ilmoituksista.  

• Palveluntuottaja ilmoittaa oma-aloitteisesti kuntaan toiminnassa tapahtuvista 

olennaisista muutoksista. Ta llaisia muutoksia ovat mm. toiminnan 

lopettaminen, vastuuhenkilo n vaihtuminen seka  yhteystietojen seka  

palveluhinnaston muuttuminen 

 

 

Potilas- ja 

asiakastieto 

järjestelmän 

käyttö sekä 

asiakastietojen 

käsittely ja 

salassapito 

 

 

• Palveluntuottaja sitoutuu pita ma a n salassa ja ka sittelema a n huolellisesti 

saamaansa salassa pidetta va a  asiakas- ja potilastietoa.  

• Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja 

sa a nno ksia  ja palveluntuottajalla on tietosuoja-asioista vastaava nimetty 

henkilo    

• Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siita , etta  kaikki asiakas- ja 

potilastietoja ka sitteleva t tyo ntekija t, palvelusuhteen laadusta riippumatta seka  

myo s opiskelijat, sitoutuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen siten, 

etteiva t he luovuta yksityisesta  henkilo sta  saamiaan tietoja ulkopuolisille. Ta ma  

sitoumus on voimassa senkin ja lkeen, kun he eiva t ena a  ole tuottajan 

palveluksessa tai harjoittelupaikassa.  

• Asiakirjat on laadittava, sa ilytetta va  ja dokumentoitava henkilo tieto- arkisto- ja 

potilaslakien tai niiden perusteella annettujen ma a ra ysten sa a ta ma lla  tavalla.  

• Sopimusosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asiakkaista 

ja sopimuksen tehta va alueeseen liittyva sta  toiminnasta, sen muutoksista ja 

kehitta missuunnitelmista.  

• Kaikki asiakasta koskevat tiedot tulee palauttaa palvelusetelin maksajalle, kun 

sopimus pa a ttyy tai asiakas poistuu palvelun piirista . 

 

 

Maksuehdot ja 

tietojen 

välittäminen 

 

• Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen  

• Taivalkosken kunta sitoutuu maksamaan palvelusetelia  vastaan yksityisen 

palveluntuottajan antamasta palvelusta myo nnettya  palvelusetelia  vastaavan 

summan.  

• Laskutusjakso on yksi kuukausi (1kk)  

• Lasku palvelusetelilla  tuotetusta palvelusta tulee toimittaa seuraavan 
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kuukauden 10. pa iva a n mennessa . Kunnalle la hetetta va n laskun liitteena  tulee 

olla asiakkaan allekirjoittama palveluseteli/palvelusetelit seka  tehdysta  tyo sta  

oleva tuntityo lista. 

Verkkolaskujen va litystiedot:  

• Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj  
• Va litta ja n tunnus: BAWCFI22  
• Verkkolaskuosoite vaihtelee yksiko itta in sosiaalipalvelut: 00370190100330 

Laskuilla tulee olla aina laskutusosoitteen lisa ksi tilaajan antamat tiedot:  

• laskun tarkastajan (tai tilaajan) nimi Viitteenne-kenta ssa    
• toimipaikkatieto tai toimitusosoite  
• kustannuspaikka tai projekti  
• sopimusnumero, jos tilaus perustuu tehtyyn sopimukseen 

 
• Yritta ja n la hetta ma sta  laskusta tulee ilmeta  arvonlisa verottomuuden peruste 

(alv 37-38§)  

• Laskutus- tms. muita sellaisia lisia  ei hyva ksyta  maksettaviksi.  

• Maksuehto on 30 pa iva a  netto laskun saapumisesta. 

• Jos asiakas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajalle suoraan maksettavista 

maksuista, palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan palvelusetelin 

myo nta ja lle 2 kk ennen sopimuksen irtisanomista.  

• Palveluntuottaja hyva ksyy sa hko iseen palveluseteliin siirtymisen, mika li se 

otetaan ka ytto o n.  

• Palveluntuottaja toimittaa palvelusetelin myo nta ja lle voimassaolevan 

palveluhinnaston aina hintojen muuttuessa. Hinnastossa on palvelut eritelty 

erikseen.  

 

 

Sopimuksen 

purkaminen ja 

purkautuminen 

 

• Kunta voi poistaa erillisella  hallintopa a to ksella  luettelosta palveluntuottajan, jos 

palveluntuottaja ei ta yta  tai jatkuvasti rikkoo palvelusetelisa a nto kirjoissa olevia 

ehtoja.  

• Sopimuksen purkaminen seka  muut sopimussuhteeseen liittyva t tiedonannot 

voidaan ilmoittaa kirjeella  ja ilmoituksen katsotaan tulleen sopimusosapuolen 

tietoon seitsema ntena  pa iva na  kirjeen la hetta misesta , ellei muuta toteen 

na yteta . Sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli on velvollinen korvaamaan 

sopimuskumppanille aiheutuneet vahingot.  

• Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen 

välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli palveluntuottaja:  

o Syyllistyy ammatinharjoittamisessaan vakavaan 

menettelyrikkomukseen  

o Antaa tai on antanut olennaisesti va a ria  tietoja yrityksesta , sen 

toiminnasta tai salaa niita .  

o Palveluntuottaja on va a rinka ytta nyt asemaansa asiakkaiden 

keskuudessa.  Palveluntuottaja on tullut maksukyvytto ma ksi, ei ole 
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kyennyt hoitamaan laskujaan era pa iva a n mennessa , on aloittanut 

akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on va litto ma ssa  vaarassa 

tulla asetetuksi selvitystilaan.  

o Palveluntuottaja on tuomittu lainvoimaisella pa a to ksella  henkilo o n 

kohdistuneesta rikoksesta tai palveluntuottaja tai joku sen johtoon 

kuuluva henkilo  on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyva ssa  rikoksessa.    

 

 

☐  Vakuutan antamani tiedot seka  toimittamani liitteet oikeiksi.   

Sopimuksen voimassaolo:  

Tämä hakemus muuttuu SOPIMUKSEKSI, kun hakemus on hyväksytty ja siitä on tehty 

hallintopäätös, se on molemminpuolisesti allekirjoitettu ja siten annettu hakijalle tiedoksi.   

  

Ta ma  palvelusetelipalveluiden tuottamissopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen 

molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisanomisilmoitus on tehta va  kirjallisesti 

sopimuskumppanille. Taivalkosken kunnalla on oikeus peruuttaa hyva ksyminen ja poistaa 

palveluntuottaja hyva ksyttyjen palveluntuottajien luettelosta irtisanomisaikaa noudattamatta, jos 

kuntayhtyma  hallinnollisin pa a to ksin lopettaa palvelujen ja rjesta misen palvelusetelilla  tai muuttaa 

palvelusetelin ka yto lle asetettuja ehtoja tai vakavien sopimusrikkomusten ilmetessa . 

Sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli on velvollinen korvaamaan sopimuskumppanille 

aiheutuneet vahingot.  

  

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirta a  ta ta  sopimusta kolmannelle, vaan esimerkiksi 

yritysja rjestelyjen yhteydessa  ostajan tulee tehda  uusi hakemus palvelusetelituottajaksi.  

  

Allekirjoituksella sitoudun ta ssa  lomakkeessa mainittujen tietojen oikeellisuuteen ja 

hyva ksymiskriteerien ja palveluntuottajalle annettujen ohjeiden noudattamiseen.  

  

Hakemuksen palautus:  

TAIVALKOSKEN KUNTA 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Osastosihteeri 

Sairaalantie 8a 

93400 TAIVALKOSKI 

 

Lisa tietoja: 

Hoitotyo n johtaja 

p. 040 592 5751 

 

Pa iva ys ja allekirjoitus:  

  

____/_____ 20___      ______________________________________________                                      

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvenno s 

http://kartta.kuusamo.fi/aluekartta/aloitus_address.jsp?osoite=Sairaalantie&numero=8&kunta=Taivalkoski&mk=50000
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Hyväksyminen palveluntuottajien rekisteriin sekä sopimus tässä lomakkeessa lueteltujen 

ehtojen noudattamisesta:   

  

Pa iva ys ja allekirjoitus:  

  

____/_____ 20___       ______________________________________________                                           

Palveluntuottajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvenno s  

  

Pa iva ys ja allekirjoitus:  

  

____/_____ 20___       ______________________________________________                                       

Palvelusetelin myo nta ja n edustajan allekirjoitus ja nimenselvenno s  

  

Ta ta  sopimusta koskevat liitteet, joissa yksityiskohtaisemmin on kuvattu palveluntuottajaa koskevat 

ehdot palveluntuottamisesta. 

• Palvelusetelisa a nto kirja Yleinen osio 

• Palvelusetelisa a nto kirja Henkilo kohtainen avustaja palveluseteli 

• Palvelusetelisa a nto kirja Kotihoidon tukipalvelut palveluseteli 

• Palvelusetelisa a nto kirja Omaishoidontuen palveluseteli 

• Palvelusetelisa a nto kirja Tilapa inen ja sa a nno llinen kotihoito ja kotisairaanhoito palveluseteli 

• Yksityisten palvelutuottajien la a kelupaohjeistus 

• Kotihoidon palveluntuottajan asiakastieto- ja RAI-arviointi ja rjestelma n ka ytto  

 


