
 
 

 
HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI 
PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN 
KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN 

 
 
Hakemus saapunut / 2015 

 
HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN 

Palveluntuottajaa 
koskevat tiedot 

Yritys/järjestö/yhteisö  
Y-tunnus  
Osoite  
Postinumero. -toimipaikka  
Palveluntuottajan kotikunta  
Puhelinnumero  
Sähköpostiosoite  
Mahdolliset kotisivut  
Toimintamuoto toiminimi osakeyhtiö kommandiittiyhtiö tai 

avoin yhtiö 
säätiö rekisteröity yhditys 

 
muu, mikä   

 
 

 

Palveluntuottajan 
vastuuhenkilöä 
koskevat 
tiedot 

Nimi 
Osoite 
Postinro, -paikka 
Puhelinnro 
Sähköpostiosoite 
Vastuuhenkilön koulutus 

Palveluntuotta- 
jalta vaadittavat 
yleiset liitteet 

 
on toimitettu 

Yrityksen/järjestön/yhteisön yleisesittely 
Yrityksen kaupparekisteriote 
Verohallinnon antama todistus verojen maksamisesta 
Todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta 
Todistus asianmukaisten vastuuvakuutusten voimassaolosta 
Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta 
Todistus voimassa olevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta 
Voimassa oleva palveluhinnasto, jossa eri palvelut tarkkaan eriteltynä 

Kotihoitoa 
koskevat liitteet 

on toimitettu 

Aluehallintoviraston antama toimintalupa (ksh) kotihoito 
 



 
 

 
Henkilökunta Hoitohenkilökunnan lukumäärä  

Hoitohenkilökunnan nimikkeet  

Hoitohenkilökunnan koulutus  

Toimitettu listaus hoitohenkilökunnasta (jossa ilmoitettu koulutukset, nimikkeet ja 
syntymävuosi) 

 

Palvelun kriteerit Palvelutuottaja sitoutuu liitteessä 1 * tarkemmin eriteltyihin sääntöihin 
ja kriteereihin 

Kotihoidon osalta 
lisäksi 

  Palvelusetelillä tuotetuissa kotiin tarjottavissa hoiva ja hoitopalveluissa 
ovat voimassa Lapuan kotihoitoa koskevat kriteerit (liite 2*) 

 
 

Valvonnan ja 
seurannan 
toteuttaminen 

  Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kaupungille 
raportin edellisen vuoden toiminnastaan maaliskuun loppuun mennessä 

  Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kaupungin yhteyshenkilölle riittävät 
tiedot tarjoamistaan palveluista asiakasneuvontaa ja palvelusetelin 
myöntämistä varten 

  Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan 12 kk:n välein todistuksen 
maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä suoritetuista 
eläkevakuutusmaksuista 

  Palvelusetelin myöntäjällä on oikeus käydä tutustumassa 
palveluntuottajan toimintaan sen ollessa käynnissä 

  Palvelusetelin myöntäjä voi tehdä asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä 
muuta laadun seurantaa 

Kotihoidon osalta 
lisäksi 

  Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen valvonnasta 

  Palveluntuottaja luovuttaa pyydettäessä tiedot henkilökuntarakenteesta 
ja –määrästä 



 
  
 

 
  
  
 

 

Asiakastiedon 
käsittely ja 
salassapito 

  Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti 
saamaansa salassa pidettävää asiakas- ja potilastietoa. 

  Sopimusosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja 
asiakkaista ja sopimuksen tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnasta, sen 
muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. 

  Kaikki asiakasta koskevat tiedot tulee palauttaa palvelusetelin 
maksajalle, kun sopimus päättyy tai asiakas poistuu palvelun piiristä. 

Kotihoidon osalta 
lisäksi 

  Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tietosuojasta ja tietoturvasta 
annettuja säännöksiä ja palveluntuottajalla on tietosuoja-asioista 
vastaava nimetty henkilö 

  Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakas 
tietoja käsittelevät työntekijät, palvelusuhteen laadusta riippumatta sekä 
myös opiskelijat, sitoutuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen 
siten, etteivät he luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja 
ulkopuolisille. Tämä sitoumus on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät 
enää ole tuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa. 

  Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava 
henkilötietoarkisto- ja potilaslakien tai niiden perusteella annettujen 
määräysten säätämällä tavalla. 

 
 

Maksuehdot ja 
tietojen 
välittäminen 

  Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelun hinnasta 
ja sisällöstä 

  Lapuan kaupunki sitoutuu maksamaan palveluseteliä vastaan yksityisen 
palveluntuottajan antamasta hoivaan ja hoitoon kohdistuvasta 
palvelusta tai siivouspalvelusta myönnettyä palveluseteliä vastaavan 
summan. 
Laskutusjakso on yksi kuukausi (1kk) 
Lasku palvelusetelillä tuotetusta palvelusta tulee toimittaa seuraavan 
kuukauden 5. päivään mennessä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on 
toimitettava ensimmäisen laskun yhteydessä todistus voimassa olevasta 
yrittäjäeläkevakuutuksesta. 

  Yrittäjän lähettämästä laskusta tulee ilmetä arvonlisäverottomuuden 
peruste (alv 37-38§) 
Laskutus- tms. muita sellaisia lisiä ei hyväksytä maksettaviksi 
Maksuehto on 14 päivää netto laskun saapumisesta 
Jos asiakas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajalle suoraan 
maksettavista maksuista, palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan 
palvelusetelin myöntäjälle 2 kk ennen sopimuksen irtisanomista. 

  Palveluntuottaja hyväksyy sähköiseen palveluseteliin siirtymisen, mikäli 
sellainen otetaan käyttöön. 

  Palveluntuottaja toimittaa palvelusetelin myöntäjälle voimassaolevan 
palveluhinnaston aina hintojen muuttuessa. Hinnastossa on palvelut 
eritelty erikseen. 



 
  
 

 
  
 

 

Sopimuksen 
purkaminen ja 
purkautuminen 

  Lapuan kaupunkivoi poistaa luettelosta palveluntuottajan, jos 
palveluntuottaja ei täytä tai jatkuvasti rikkoo tässä 
lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, ohjeita ja kriteereitä. Liite 
1, Liite 2. * 

  Sopimuksen purkaminen sekä muut sopimussuhteeseen liittyvät 
tiedonannot voidaan ilmoittaa kirjeellä ja ilmoituksen katsotaan tulleen 
sopimusosapuolen tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä 
ellei muuta toteen näytetä. 

  Sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli on velvollinen korvaamaan 
sopimuskumppanille aiheutuneet vahingot. 

 
Sopimus purkautuu jos palveluntuottaja, 

Syyllistyy ammatinharjoittamisessaan vakavaan menettelyrikkomukseen 
Antaa tai on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä ja sen 
toiminnasta tai salaa niitä 
On väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa 
On tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön kohdistuneesta 
rikoksesta 

  On päätetty asettaa selvitystilaan, on joutunut 
yrityssaneerausohjelmaan, velkajärjestely on vahvistettu tai vireillä, 
konkurssi on vireillä 

 
 

Vakuutan antamani tiedot sekä toimittamani liitteet oikeiksi. 
 

Sopimuksen voimassaolo 

Tämä hakemus muuttuu SOPIMUKSEKSI, kun hakemus on hyväksytty ja siitä on tehty 
päätös, se on molemminpuolisesti allekirjoitettu ja siten annettu hakijalle tiedoksi. 
Tämä palvelusetelipalveluiden tuottamissopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen 
molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti 
sopimuskumppanille. Lapuan kaupungilla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa 
palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta irtisanomisaikaa noudattamatta, jos 
kaupunki hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa 
palvelusetelinkäytölle asetettuja ehtoja tai vakavien sopimusrikkomusten ilmetessä. 
Sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli on velvollinen korvaamaan sopimuskumppanille 
aiheutuneet vahingot. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle, vaan 
esimerkiksi yritysjärjestelyjenyhteydessä ostajan tulee tehdä uusi hakemus 
palvelusetelituottajaksi. 



Allekirjoituksella sitoudun tässä lomakkeessa mainittujen tietojen oikeellisuuteen ja 
hyväksymiskriteerien ja palveluntuottajalle annettujen ohjeiden noudattamiseen. 
Hakemuksen palautus ja lisätietoja: Lapuan kaupunki, vanhustyön johtaja 
Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5, 62100 Lapua, puh. 06 4384171 tai 044 4384171 

Päiväys ja allekirjoitus: 

  / 20      
 

hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös 
 

Hyväksyminen palveluntuottajien rekisteriin sekä sopimus tässä lomakkeessa lueteltujen ehtojen 
noudattamisesta: 
Päiväys ja allekirjoitus: 

 

  / 20     
 

Palveluntuottajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennös 

Päiväys ja allekirjoitus: 

  / 20     
 

Palvelusetelin myöntäjän edustajan allekirjoitus ja nimenselvennös 
 

Tätä sopimusta koskevat liitteet, joissa yksityiskohtaisemmin kuvattu palveluntuottajaa koskevat 
ehdot palveluntuottamisesta. 

*LIITE 1. ”Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja” 
 

*LIITE 2. ”Lapuan kaupungin kotihoidon kriteerit”  


