HAKEMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUIDEN
PALVELUSETELITUOTTAJAKSI
Palvelutuotteet, joihin haetaan palvelusetelituottajaksi
1. Palveluasuminen
2. Tehostettu palveluasuminen I
3. Tehostettu palveluasuminen II
4. Tehostettu palveluasuminen III
5. Tehostettu palveluasuminen IV
6.Tehostettu palveluasuminen I
7. Tehostettu palveluasuminen II
8. Tehostettu palveluasuminen III
9. Tehostettu palveluasuminen IV
Palveluntuottajan nimi:______________________________________________________________
Osoite:__________________________________________________________________________
Puhelin:______________________________, Fax:____________________________
Y-tunnus:_____________________________________________________________
WWW-sivut: _____________________________________________________________________
Toiminnan vastuuhenkilö:______________________________, nimike_______________________
Puh:________________________________ s-posti:_____________________________________

PALVELUTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET OVAT:
Palveluntuottaja täyttää Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat vaatimukset, jotka on määritelty
palvelusetelin sääntökirjassa.
Palveluntuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut
vaatimukset sekä on saanut aluehallintoviranomaisen/Valviran luvan vammaisten asumispalvelujen
antamisesta kyseisissä palveluissa. (palvelutuotteet: 2-9) (liite)

Kyllä / Ei

Palveluntuottajan tulee tehdä muissa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa yksityisistä
sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n mukainen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista sijaintikunnalle. Aluehallintoviraston päätös rekisteriin merkitsemisestä tulee toimittaa
kunnalle. (palvelutuote 1) (liite)

Kyllä / Ei

Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin sekä kaupparekisteriin. (liitteet)

Kyllä / Ei

Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan lakisääteiset vakuutusmaksunsa moitteettomasti.
Palveluntuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus (sairaanhoidon palveluissa)
tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä voidaan palvelutoiminnan laadun ja laajuuden
huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen
korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä sekä todistus.
(liite)
Palveluntuottaja on huolehtinut työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä
maksuja koskeva maksusopimus on tehty. (liite)

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

Palveluntuottajalla ei ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20
b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan
määrästä. (liite)
Palveluntuottajan selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
(liite)

Kyllä / Ei

Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen.

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

Palveluntuottajalla on kirjallinen ohje asiakastietojen dokumentoinnista, asiakas- ja sosiaalihuollon
asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä ja salassapidosta sekä rekisteriseloste. (liite)

Kyllä / Ei

Palveluntuottajan tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta
kunnalliselta toiminnalta ja ostopalveluilta.

Kyllä / Ei

Pankin tai luottotietoyhtiön antama talous- ja luottokelpoisuusraportti, joka sisältää luokituksen (esim.
Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -raportti, pyydetään tarvittaessa erikseen)

Kyllä / Ei

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Palvelutili Oy) antaa
palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset
täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum verkkopalvelussa palveluntuottajan
veloittaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti
kunnalle.
Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7 % (jatkuvat
asumispalvelut) setelin arvosta Palvelutili Oy:lle.

Kyllä / Ei

Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www. palveluseteli.fi

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

Tarkennetut tiedot palvelutoiminnan järjestämisestä
Palveluntuottajan muut sopimukset eri kuntien kanssa:_________________________________
______________________________________________________________________________

LIITTEET:

Tuottaja

Aluehallintoviranomaisen / Valviran myöntämästä luvasta todistus (palvelutuotteet 2-9)
Ilmoitus sijaintikunnalle tai aluehallintoviraston rekisteröintipäätös muista kuin ympärivuorokautisista
sosiaalipalveluista (palvelutuote 1)
Ote ennakkoperintärekisteristä *
Ote työnantajarekisteristä *
Ote arvonlisäverovelvollisten rekisteristä
Ote kaupparekisteristä *
Henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutuksineen
Vakuutusyhtiön vakuutusote ja todistus vakuutusmaksujen maksamisesta *
Vakuutusyhtiön vakuutusote ja todistus vakuutusmaksujen maksamisesta *
Omavalvontasuunnitelma toimitetaan 6 kk kuluessa palvelutuotannon aloittamisesta.
Veroviraston todistus maksetuista veroista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista tai
maksusuunnitelma *
Palveluntuottajan selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Rekisteriseloste ja kirjallinen ohje asiakirjoista.
Lääkehoidonsuunnitelma sekä yhteenveto hoitohenkilökunnan lääkehoidon luvista.
Palveluntuottajan tarjoamat palvelut ja palveluhinnat (kaupungin lomakepohja)
Selvitys palveluntuottajan käyttämistä alihankkijoista.
Tilaajavastuulain mukaiset dokumentit eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.*

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeaksi ja sitoudun niihin palveluissani.
Paikka ja päiväys:__________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys: _______________________________________________________
(Allekirjoitusoikeuden omaava)
Lisätietoja: Erityisryhmien asumispalvelut palveluesimies Tanja Koivisto p. 040 670 1584
Uudet palveluntuottajat hyväksyy Rovaniemen kaupungin erityisryhmien asumispalveluiden palveluesimies
Hakemuksen palautus:
Rovaniemen kaupunki, Erityisryhmien asumispalvelut, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

Kpki

