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ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE  

SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR 

 

Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att 

bli serviceproducent i Vasa, Korsholm, Vörå, Korsnäs och Laihela. Ovan nämnda 

kommuner beviljar servicesedlar för sina invånare för att användas för olika social- och 

hälsovårdstjänster. Serviceproducenter som är godkända att producera service som 

anskaffas med servicesedlar kan producera dessa tjänster i enlighet med klientens 

servicesedelbeslut. Klienten väljer serviceproducenten ur ett register som upprätthålls av 

Smartum Oy (www.palveluseteli.fi). 

 

MOTTAGARE 
tjänsteinne-
havare ifyller 

MOTTAGARE 
 

Ankomstdatum 
 

Ansökan godkänt (datum) 
 

Beslut nummer 
 

UPPGIFTER 
AV 
SERVICEPRO
DUCENTEN 
(fylls i av den 
sökande) 

Serviceproducentens namn 
 

FO-nummer 
 

Adress 
 

Telefonnummer/faxnummer 
 

Kontaktperson  
 

E-post/Internet 
 

 

Innan serviceproducenten kan ansöka om att bli servicesedelföretagare, ska han eller 

hon till göra en anmälan om privat socialserviceverksamhet och/eller en ansökan om 

tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster (med 

regionförvaltningsverkets blankett) till den kommun där han eller hon önskar bli 

serviceproducent (bilagor 1 och 2). Kryssa för alla de kommuner till vilka du har gjort 

regionförvaltningsverkets anmälan eller ansökan om tillstånd. 

 

(  ) Vasa    

(  ) Laihela  

(  ) Korsnäs  

(  ) Vörå  

(  ) Korsholm  

Villkor för godkännande som serviceproducent 

Om företagaren inte fyller alla under nämnda villkor, kan ansökan inte godkännas. 

Serviceproducenten uppfyller kraven i lagarna om tillsyn över privat socialservice och 
hälsovårdstjänster (603/2000) och motsvarande förordningar (1208/1996). 
Serviceproducenten bekantar sig med lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården 
(569/2009). 
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Ekonomiska förutsättningar för tillhandahållandet av service: 

1. Senaste bokslut (år 2014) eller senaste delårsrapport av företagets bokförare. 

Rätt att driva affärsverksamhet: 

1. Utdrag ur handelsregistret 

2. Serviceproducenten ger, genom sin underskrift, handläggaren rätten att kontrollera 

uppgifter om företaget i regionförvaltningsverkets register samt i företags- och 

organisationsdatasystemet (moms-skyldigheten, förskottsuppbördsregistret). Att 

företaget finns i förskottsuppbördsregistret samt företagets kreditvärdighet följs upp 

under avtalets hela giltighetstid. 

Samhälleliga förpliktelser: 

1. Länsskatteverkets skatteskuldsintyg över betalda skatter och socialskyddsavgifter 

2. Arbetspensionskassans eller pensionsförsäkringsbolagets intyg över betalda 

pensionspremier, dessa intyg får inte vara äldre än två månader från 

inlämningstiden. 

3. Branschvisa kollektivavtal 

Funktionella förutsättningar för tillhandahållandet av service: 

1. Serviceproducenten förbinder sig att alltid kontrollera klientens service- och 

betalningsbeslut samt följa dess innehåll. 

2. Uppgifter om befintlig eller planerad personalstruktur (personalens 

meritförteckningar). Uppgifterna ska uppdateras kontinuerligt. Företaget ska ha 

en för servicen ansvarig person, som även ska delta i det operativa arbetet. 

3. Hela personalens bekräftade språkkunskaper ska presenteras i en uppdaterad, skild 

bilaga. 

4. Serviceproducenten och dennes personal förbinder sig att följa tystnadsplikt i 

klientärenden. 

5. Företaget förbinder sig att under ett kalenderår följa de priser som de har uppgett. 

6. Serviceproducenten ingår ett skriftligt avtal om servicen med klienten och använder 

en blankett som är godkänd av den regionala servicesedelns ledningsgrupp. 

(Blanketten fås av Sari Saarikoski, sari.saarikoski@vasek.fi) 

7. Serviceproducenten ska i sitt klientregister (CRM) spara de dokument gällande 

servicen som producerats mot servicesedlar avskilda från andra klientuppgifter 

och/eller patientuppgifter, samt spara de uppgifter som uppkommit när klienten 

använt servicesedlar likaså avskilda från de uppgifter av samma klient som 

uppkommit i samband med att klienten har själv betalat för servicen. Det ska vara 



VASAREGIONEN SERVICESEDEL 

 

3

möjligt att överföra de sparade uppgifterna elektroniskt för kommunens bruk. Av 

kommunen krävda blanketter för klassifikation av klienter och uppföljning sänds till 

kommunen enligt avtal. 

8. Serviceproducenten förbinder sig att betala en betalningsrörelseavgift enligt gällande 

prislista (för närvarande 3 %) av sedelns värde till Smartum Oy. 

9. Serviceproducenten svarar för att serviceproducenten eller någon annan för hans 

eller hennes räkning (Smartum Oy) ger kommunen en verifikation över den del av 

servicen som betalats med servicesedlar. Verifikationen ska överensstämma med 

kraven i mervärdesskattelagen (88/1993). Verifikationen fås automatiskt från 

Smartum Oy:s webbtjänst när serviceproducenten debiterar klientens elektroniska 

servicesedel. Verifikationen kan skrivas och ges automatiserad och i elektronisk form 

till kommunen. 

10. Serviceproducenten förbinder sig att meddela om ändringar i kontaktuppgifterna till 

den som svarar för det gemensamma klientregistret (www.palveluseteli.fi) samt att 

göra anmälan om ändringar till regionförvaltningsverket när uppgifter eller 

förhållanden ändras.  

11. Serviceproducenten ska ha ansvarsförsäkring och patienförsäkring. 

12. Serviceproducenten förbinder sig att använda Up Care-programmet. (Vasa stad). 

Kvalitetskompetens och förbindelse att utveckla verksamheten: 

Serviceproducenten förbinder sig till god kvalitet och till gott förtroende. 

1. Serviceproducenten lämnar in en plan för egenkontroll som bilaga. Företagaren ska 

lämna in uppgifter om kvalitetsavvikelser (reklamationer) till kommunen.  

2. Kvaliteten på de tjänster som ordnas av serviceproducenten ska motsvara minst 

kvalitetsnivån på de tjänster som produceras av kommunen. Utbildningskraven för 

personalen är desamma som för personer anställda av kommunen i motsvarande 

uppgifter. En plan för läkemedelsbehandling måste vara som bilaga i ansökningen. 

3. Serviceproducenten förbinder sig att delta i de mätningar om servicekvalitet och 

utvecklingsåtgärder som kommunen kräver. 

4. Hemvårdstjänsten genomförs enligt ett rehabiliterande arbetssätt så att klienten i 

första hand använder sina egna krafter vid hjälpsituationer och hemsysslor och på 

det sättet bibehåller sin funktionsförmåga så bra som möjligt. 

5. Serviceproducenten förbinder sig att delta i inskolning gällande servicesedeln samt i 

utvecklingsmöten som arrangeras. 
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6. Serviceproducenten är ansvarig för inskolning och fortbildning av sina anställda, 

minst 3 dagar per kalenderår per anställd.  

7. Serviceproducenten förbinder sig att följa regelboken. (Vasa stad) 

www.vasek.fi/foretagstjanster/for-servicesedelforetagare/  

Interaktivitet och samarbetsförmåga  

1. Serviceproducenten förbinder sig att samarbeta med kommunerna som använder 

servicesedlar i Vasaregionen, med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och 

Smartum Oy eller med en annan koordinerande part. Kommunen eller en part som 

kommunen har gett fullmakt till får genomföra klientenkäter. 

2. Serviceproducentens kontaktuppgifter och prisinformation om servicen får publiceras 

i registret över serviceproducenter (www.palveluseteli.fi)   

3. Företagaren ska samarbeta och nätverka med andra företagare inom branschen, 

exempelvis med tanke på oväntade situationer såsom sjukdomsfall. Privata 

yrkesutövare ska kunna visa en part (ett annat servicesedelföretag) med vilken ett 

avtal om samarbete har gjorts. 

 

Grunder för avslag 

Ansökan avslås eller ett redan ingått avtal kan hävas med omedelbar verkan om 

serviceproducenten  

 Genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts för brott mot person eller för ekonomiskt brott 

 Har lämnat oriktiga uppgifter om företaget 

 Har missbrukat sin ställning bland klienterna  

 Har inte uppfyllt kraven på utbildning och utveckling 

 Har stridit mot villkoren för godkännande eller god sed  

 Har gjort konkurs eller en ansökan om konkurs är anhängig 

 Har försummat att betala skatter och socialavgifter 

 Har producerat service i strid med klientens servicesedelbeslut 

 

Jag intygar att uppgifterna i denna blankett och dess bilagor är riktiga 

Tid och plats Underskrift och namnförtydligande 
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Kryssa för den service du producerar: 

(  ) Hemservice (åldringar)  

(  ) Hemservice (handikappade) 

(  ) Tillfällig hemservice 

(  ) Regelbunden hemservice 

   

(  ) Hemhjälp för barnfamiljer (tillfällig) 

(  ) Hemvård (innehåller hemservice och 

hemsjukvård)   

(  ) Ledigheter för anhörigvårdare 

 

I Laihela (fr.o.m. 2015) servicesedel för handikappsservice 

(  ) Tillfälliga ledigheter för anhörigvårdare 

(  ) Tillfällig vikarie till personlig assistent 

(  ) Stödservice/städservice för en gravt handikappad person 

(  ) Sedeln för socialtjänster, stödservice 

 

 

Alla serviceproducenter ska även lämna in som bilaga: 

1) Anmälan om privat socialservice OCH / ELLER Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och 
sjukvårdstjänster (måste innehålla även läkemedelsbehandlingsplan). 
2) Företagets senaste bokslut eller senaste delårsrapport från företagets bokförare 
3) Utdrag ur handelsregistret 
4) Intyg om betalda skatter, skatteskuldsintyg 
5) Intyg om försäkringar (ArPL, FöPL, ansvarsförsäkring) 
6) Utredning över företagets personalstruktur 
7) Språkintyg 
8) Beskrivning av ett elektroniskt kundregister (CRM) 
9) Plan för egenkontroll 
 
 

Serviceproducenten ska fylla i blanketter (bilagor) för alla de tjänster han eller hon 

ansöker om att bli serviceproducent för. 

 
Anvisningar och alla behövliga bilagor till ansökan: 

http://www.vasek.fi/for-servicesedelforetagare/ 

 

 


