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Pieksämäen kaupunki/Perusturva ____________________
Vastaanottaja

_____________
Saapumispv

HAKEMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI

Palveluntuottajan tiedot

Palveluntuottajan nimi ______________________________________________

Palveluntuottajan kotikunta __________________________________________

Muut mahdolliset toimintakunnat ______________________________________

Osoite ___________________________________________________________

Puhelin/fax ___________________________________

E-mail ___________________________________________________________

Johtaja/vastuuhenkilö _______________________________________________

Perustamis/toiminnan aloittamisvuosi ___________

Mikä on toimintamuotonne

 rekisteröity yhdistys
 säätiö
 osuuskunta
 kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö
 toiminimi
 muu mikä? _____________________________________

Onko yrityksenne ennakkoperintärekisterissä? (Liite)

 kyllä
 ei

Y-tunnuksenne _____________________________________

Mistä lähtien yrityksenne on ollut aluehallintoviraston hyväksymä palveluntuottaja?_________

Oletteko tehneet ilmoituksen omaan kuntaanne yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta?

 kyllä milloin? ______________
 ei

Onko yrityksellänne vastuuvakuutus?

 kyllä missä yhtiössä? ______________________________
 ei
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Mitkä ovat toiminta-ajatuksenne tai toimintaanne ohjaavat arvot? _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Onko yrityksellänne tällä hetkellä ostopalvelusopimusta jonkin kunnan kanssa?

 kyllä tärkeimmät yhteistyökumppaninne ________________
____________________________________________

 ei

Mitkä näistä palveluista kuuluvat tällä hetkellä palveluvalikoimaanne?

 tehostettu palveluasuminen
 omaishoitajan sijainen –palvelu
 kotipalvelu
 ilta- tai yöhoito
 kotisairaanhoito
 siivous
 ateriapalvelu
 pyykkipalvelu, vaatehuolto
 kauppa- ja asiointipalvelut
 kodin kunnossapito ja korjaustyöt
 kiinteistönhoito (mm. pihatyöt, lumityöt)
 saattoapu
 muu, mikä? _____________________________________

Montako jatkuvassa, palkallisessa työsuhteessa olevaa työntekijää on yrityksenne
palveluksessa tällä hetkellä?

 ei yhtään
______ henkilöä, joista  kokopäiväisiä   _____

ja osapäiväisiä _____

Minkä koulutuksen saaneita henkilöitä ja kuinka monta yrityksessänne työskentelee?

 terveyden- tai sairaanhoitajia       henkilöä
 lähi-, perus-, tai kodinhoitajia       henkilöä
 kotiavustaja, laitoshuoltaja       henkilöä
 kiinteistöalan koulutus       henkilöä
 muu koulutus, mikä?       henkilöä
 ei ammatillista koulutusta       henkilöä
 hygieniapassin suorittaneita       henkilöä

Kuvailkaa lyhyesti tapoja, joilla hankitte palautetta työstänne ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kertokaa, miten yrityksenne voi tukea vanhusten kotona selviytymistä ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Annatteko luvan yritystänne koskevien tietojen tarkastamiseen eri tahoilta (mm. verottaja) ja
liittämisen palveluseteliyrittäjien luetteloon?

 kyllä
 ei

Paikka ja aika ______________________________________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys _________________________________________________

Jos yrityksenne hyväksytään palveluseteliyrittäjäksi, tietonne lisätään palveluseteliyrittäjien
luetteloon ja ikäihmisten palveluoppaaseen.

Lisätietoja    Kaija Heiskanen
   kotihoidon johtaja
   puh. 044 799 5686

HAKULOMAKKEEN MUKANA TULEE TOIMITTAA SEURAAVAT LIITTEET
· todistus kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin,

työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (jos
lainsäädäntö niin velvoittaa) kuulumisesta.

· todistus maksetuista veroista (Verovirasto)
· todistus maksetuista sosiaaliturvamaksuista
· oikeaksi todistettu kopio vastuuvakuutustositteesta (palveluntarjoajan vakuutusyhtiö)
· rikosrekisteriote lapsiperheiden kotipalvelua tarjoavilta toiminnasta vastaavalta
· voimassa oleva hinnasto, joka voidaan laittaa asiakkaiden nähtäville

Enintään 2 kuukautta vanhat todistukset ja rekisteriote hyväksytään.

TIEDOKSI: Palveluntuottajan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

· Palveluntuottajan on täytettävä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien
(603/1996) ja vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset.

· Palveluntuottajan tulee olla yritys, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yksityistä henkilöä ei voida
hyväksyä palvelusetelijärjestelmän palvelun tuottajaksi.

· Palveluntuottajalla tulee olla vastuuvakuutus.
· Palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilöstön on täytettävä samat kelpoisuusehdot, jotka vaaditaan

kunnan tai kuntayhtymän henkilöstöltä vastaavissa tehtävissä.(Stm, oppaita 2005:1)
· Palveluntuottaja on vastuussa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta.
· Palveluntuottaja on tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen

kotikuntaan yksityisen palvelun tuottamisesta.
· Palvelua ei voida tuottaa RAY:n tai muun vastaavan ulkopuolisen rahoituksen turvin.
· Palvelujen tuottamisesta tehdään sopimus, johon asiakas ja palveluntuottaja sitoutuvat.

Palveluntuottajaa ei voida valita / irtisanomisperusteet
· on syyllistynyt ammatinharjoittamisessaan vakavaan menettelyrikkomukseen
· on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön kohdistuneesta rikoksesta
· on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestään
· jos asiakaspalaute osoittaa toistuvasti palvelun liian heikon laadun
· jos asiakastyytyväisyyskyselyssä ilmenneitä epäkohtia ei ole korjattu seuraavaan kyselyyn mennessä
· on väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa
· on toiminut ehtojen vastaisesti
· on tehnyt konkurssin tai sellainen on vireillä
· on päätetty asettaa selvitystilaan, on yrityssaneerausohjelmassa, velkajärjestely on vahvistettu tai vireillä
· on laiminlyönyt verojen ja sotu-maksujen suorittamisen


