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HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI   

 

Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan yritys voi hakeutua Vaasan, 

Mustasaaren Vöyrin, Korsnäsin ja Laihian palvelusetelipalvelutuottajaksi. Edellä mainitut 

kunnat myöntävät asukkailleen palveluseteleitä käytettäväksi erilaisiin sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Palvelusetelillä hankittavan palvelun hyväksytyt palveluntuottajat voivat 

tuottaa näitä palveluja asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Asiakas 

valitsee palveluntuottajan Smartum Oy:n ylläpitämästä rekisteristä (www.palveluseteli.fi). 

 

VASTAAN-
OTTAJA 
(viranhaltija 
täyttää) 

Vastaanottaja 
 

Saapumispäivämäärä 
 

Hakemus hyväksytty (pvm) 
 

Päätösnumero 
 

  
PALVELU-
TUOTTAJAN 
TIEDOT 
(hakija 
täyttää) 

Palveluntuottajan nimi 
 

Y-tunnus 
 

Osoite 
 

Puhelinnumero/faksinumero 
 

Yhteyshenkilö 
 

Sähköposti/Internet 
 

 

Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi, hänen on tehtävä 

Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta ja / tai Lupahakemus yksityisen 

terveydenhuollon palvelujen antamisesta (Aluehallintoviraston lomakkeella) siihen kuntaan, 

jonka palveluntuottajaksi on hakeutumassa (Liitteet 1 ja 2.) Merkitse rastilla kaikki ne 

kunnat, joihin olet tehnyt aluehallintoviraston ilmoituksen tai lupahakemuksen. 

 

(  ) Vaasa    

(  ) Laihia  

(  ) Korsnäs  

(  ) Vöyri  

(  ) Mustasaari  

 

Palvelun tuottajaksi hyväksymisen edellytykset 

Hyväksyntää ei voida tehdä, mikäli yrittäjä ei täytä kaikkia tässä mainittuja ehtoja. 

Palveluntuottaja täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien 
lakien (603/2000) ja vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset. Palveluntuottaja 
perehtyy lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). 

 

Taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen: 

1. Viimeisin tilinpäätös (v. 2014) tai viimeinen osavuosiraportti yrityksen kirjanpitäjältä. 
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Liiketoiminnan harjoittamisoikeus: 

1. Kaupparekisteriote 

2. Palveluntuottaja antaa hakemuksen allekirjoittamalla käsittelijälle oikeuden tarkistaa 

yritystä koskevat tiedot aluehallintoviranomaisen rekisteristä sekä yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmästä (alv-velvollisuus, ennakkoperintärekisteri). Yrityksen 

ennakkoperintärekisteriin kuulumista ja luottokelpoisuutta seurataan koko 

sopimuksen voimassaoloajan. 

Yhteiskunnallisista velvoitteista huolehtiminen: 

1. Lääninveroviraston verovelkatodistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. 

2. Työeläkekassan tai eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkemaksuista, 

em. todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia hakemuksen jättöpäivästä. 

3. Käytettävät työehtosopimukset ammattialaryhmittäin. 

Toiminnalliset edellytykset palvelun tuottamiseen: 

1. Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan aina asiakkaan palvelu- ja maksupäätöksen 

sekä noudattaa sen sisältöä. 

2. Selvitys nykyisestä tai suunnitellusta henkilöstörakenteesta (henkilöstön 

ansioluettelot, ml. tutkintotodistukset).  Tietoja tulee päivittää jatkuvasti. 

Yrityksessä tulee olla nimettynä hoitotyöstä vastaava henkilö, jonka tulee myös 

osallistua operatiiviseen työhön. 

3. Koko henkilöstön todennetusta kielitaidosta esitetään ajantasainen erillinen liite. 

4. Palveluntuottaja ja tämän koko henkilöstö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen 

asiakasasioissa. 

5. Yritys sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin kalenterivuoden ajaksi.  

6. Palveluntuottaja tekee kirjallisen sopimuksen suoritettavasta palvelusta asiakkaan 

kanssa käyttämällä seudullisen palveluseteliohjausryhmän hyväksymää lomaketta. 

(Lomakkeen saa Sari Saarikoskelta, sari.saarikoski@vasek.fi). 

7. Palveluntuottajan on asiakasrekisterissään (CRM) pidettävä palvelusetelillä 

annettujen palvelujen asiakirjat erillään muista asiakastiedoista sekä erotettava 

saman asiakkaan palvelusetelin käytön yhteydessä syntyneet asiakastiedot ja/tai 

potilastiedot sekä ne asiakastiedot, jotka ovat syntyneet asiakkaan itse maksamien 

palveluiden yhteydessä. Kirjatut tiedot tulee voida siirtää sähköisesti kunnan 

käyttöön. Kunnan edellyttämät asiakasluokitus- ja seurantalomakkeet toimitetaan 

kuntaan sovitusti. 
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8. Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston 

mukaisen palvelusetelin maksuliikennekorvauksen (tällä hetkellä 3 %) setelin arvosta 

Smartum Oy:lle. 

9. Palveluntuottaja vastaa, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Smartum Oy) 

antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain 

(88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum 

Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloittaessa asiakkaan sähköistä 

palveluseteliä. Tosite voidaan laatia ja antaa sähköisessä muodossa 

automatisoidusti kunnalle. 

10. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan muutokset yhteystiedoissa yhteisen 

asiakasrekisterin (www.palveluseteli.fi) ylläpitäjälle sekä tekemään 

aluehallintoviraston muutosilmoituksen kuntaan tietojen tai olosuhteiden muuttuessa.  

11. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus ja potilasvakuutus. 

12.  Palvelutuottaja sitoutuu käyttämään Up Care -ohjelmaa. (Vaasan kaupunki). 

Laatuosaaminen ja sitoutuminen toiminnan kehittämiseen: 

Palveluntuottaja sitoutuu hyvään kokonaislaatuun ja luotettavuuteen. 

1. Palveluntuottaja toimittaa hakemuksen liitteenä omavalvontasuunnitelman. Yrittäjä 

on velvollinen toimittamaan tiedot laatupoikkeamista (reklamaatiot) kuntaan.  

2. Palveluntuottajan tuottaman palvelun laadun tulee vastata vähintään kunnan oman 

palvelun laadun tasoa. Henkilöstön koulutusvaatimustaso on sama kuin kunnan 

vastaavissa tehtävissä toimivilla henkilöillä. Lääkehoitosuunnitelma tulee olla 

hakemuksen liitteenä. 

3. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kunnan osoittamiin 

palvelunlaadunmittauksiin ja kehittämistoimenpiteisiin. 

4. Kotihoidon palvelu toteutetaan kuntouttavan työtavan mukaisesti siten, että asiakas 

käyttää ensisijaisesti omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja kotitöiden 

suorittamisessa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. 

5. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan seudullisia palveluseteliasioita käsittelevään 

perehdytykseen ja järjestettäviin kehittämistapaamisiin. 

6. Palveluntuottaja on vastuussa työntekijöidensä perehdyttämisestä ja 

täydennyskoulutuksesta, vähintään 3 päivää kalenterivuodessa per työntekijä. 

7. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjaa. (Vaasan kaupunki) 

www.vasek.fi/yrityspalvelut/palveluseteliyrittajalle/  
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Vuorovaikutteisuus ja yhteistyökyky  

1. Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön Vaasanseudun palvelusetelikuntien, 

Vaasanseudun kehitys Oy, VASEKin ja Smartum Oy:n tai muun koordinaattoritahon 

kanssa. Kunta tai sen valtuuttama toimeksi saanut taho saa tehdä 

palveluseteliasiakkaille asiakaskyselyjä. 

2. Palveluntuottajan yhteystiedot ja palvelun hintatiedot saa julkistaa 

palveluntuottajarekisterissä (www.palveluseteli.fi).  

3. Yrittäjä tekee yhteistyötä ja verkostoituu alan muiden yrittäjien kanssa esim. 

yllättävien tilanteiden, kuten sairaustapausten varalta. Yksityisten 

ammatinharjoittajien tulee osoittaa taho (toinen palvelusetelipalvelutuottajayritys), 

jonka kanssa on tehnyt sopimuksen yhteistyöstä. 

 

Hakemuksen hylkäämisperusteet  

Hakemus hylätään tai jo tehty sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli 

palveluntuottaja: 

 On tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta 

 On antanut vääriä tietoja yrityksestä 

 On väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa  

 Ei ole täyttänyt kouluttautumis- ja kehittämisvelvoitetta 

 On toiminut hyväksymisehtojen tai hyvien tapojen vastaisesti  

 On asetettu konkurssiin tai sellainen on vireillä 

 On laiminlyönyt verojen ja sotu-maksujen suorittamisen 

 On tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti 

 

Vakuutan tässä lomakkeessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Rastita listasta tuottamasi palvelu: 

(  ) Kotipalvelu (vanhukset)  

(  ) Kotipalvelu (vammaiset) 

(  ) Tilapäinen kotipalvelu 

(  ) Jatkuva kotipalvelu 

(  ) Lapsiperheiden kotiapu (tilapäinen) 

(  ) Kotihoito (sisältää kotipalvelun ja 

kotisairaanhoidon)  

(  ) Omaishoitajien sijaispalvelu 

 

Laihialla (alkaen 2015) vammaispalvelun palveluseteli: 

(  ) Omaishoidon tilapäinen lomitus 

(  ) Henkilökohtaisen avun tilapäinen lomitus 

(  ) Tukipalvelut/siivouspalvelu vaikeavammaisille 

(  ) Sosiaalipalvelujen seteli, tukipalvelut 

 

 

Kaikkien palveluntuottajien tulee toimittaa hakemuksen liitteenä: 

1) Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta JA / TAI Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

(sisältäen lääkehoitosuunnitelman) 

2) Yrityksen viimeisin tilinpäätös tai viimeinen osavuosiraportti yrityksen kirjanpitäjältä 

3) Yrityksen kaupparekisteriote 

4) Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus 

5) Todistus vakuutuksista (TYEL, YEL, Vastuuvakuutus) 

6) Selvitys yrityksen henkilökuntarakenteesta 

7) Kielitodistukset 

8) Sähköisen asiakasrekisterin (CRM) kuvaus 

9) Omavalvontasuunnitelma 

 

Palveluntuottajan tulee täyttää liitteet kaikkien niiden palveluiden osalta, joihin hän 

on hakemassa palveluntuottajaksi. 

 

Ohjeistus ja kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet: 

http://www.vasek.fi/palveluseteliyrittajalle/ 

 

 

 


