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Tällä hakemuksella palveluntuottaja voi hakeutua Loviisan kaupungin vammaispalveluiden henki-
lökohtaisen avun palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. 
Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilö-
kohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suo-
riutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää päivit-
täisien toimien, työn, opiskelun, harrastusten, yhteiskunnallisen osallistumisen ja sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ylläpitämiseen. Päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun henkilökohtaista apua tu-
lee järjestää siinä laajuudessa kuin se välttämättä on tarpeen ja muihin toimiin vähintään 30 tuntia 
kuukaudessa. 
Palveluseteli sopii henkilökohtaisen avun järjestämistavaksi etenkin silloin, kun kyseessä ovat 
pienet viikoittaiset avustajatuntimäärät tai kun vakituisella avustajalle tarvitaan sijaista.  
 
Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat edellä mainittuja palveluja asiakkaiden saaman palvelusete-
lipäätöksen mukaisesti. Asiakas valitsee palveluntuottajan seudullisesti ylläpidettävästä palve-
lusetelituottajien rekisteristä. 

Palveluntuottajan tulee täyttää tämä hakemus liitteineen. Hakemuksen tultua hyväksytyksi se 
muodostaa palveluntuottajan ja kunnan välisen sopimuksen.  
 
 
 

Palveluntuottajaa koskevat tiedot 
 

Palveluntuottaja       

Toimintayksikkö       

Y-tunnus       

Osoite       

Yhteyshenkilö       

Puhelinnumero       

Sähköpostiosoite       

www-osoite       

Onko avustajina 
Miehiä:   kyllä   ei 
Naisia:   kyllä    ei 
 

 Tarjoamme henkilökohtaista apua myös alle 18-vuotialle 
Alle 18- vuotiaita avustavan palveluntuottajan vastuuhenkilön on toimitettava rikosrekisteriote nähtäväksi vammaispal-
velutoimistoon ennen hyväksymistä (rikosrekisterilaki 6.2§) 

Voimme palvella asiakkaita  
 suomenkielellä  ruotsinkielellä  muilla kielillä Millä?            

 
Yksikkömme tarjoaa palvelua  

 arkipäivisin ma – pe 

 arkisin mukaan lukien illat ma – pe klo       

 ma – la klo       

 ma – su klo       
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 24 h seitsemänä päivänä viikossa 

Pystyvätkö avustajat 
Nostamaan ja tekemään muita fyysistä voimaa vaativia tehtäviä     Kyllä                   Ei 
Tulemaan kotiin, jossa lemmikkieläimiä                                            Kyllä                   Ei 
Tulemaan allergisen asiakkaan kotiin (avustajan oltava savuton,    Kyllä                   Ei 
ei voimakkaita tuoksuja, ei lemmikkieläimiä avustajalla 

 
Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka eivät saa olla 2 kk vanhempia: 
 

Liite Pvm, jolloin annettu/ 
laadittu 

Ennakkoperintärekisteriote       

Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista       

Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista       

Kopio vastuuvakuutuksesta/potilasvakuutuksesta       

Henkilöstöluettelo, josta ilmenee nimikkeet ja koulutustiedot       

Kopio aluehallintoviranomaisen toimiluvasta tai ilmoituksesta yksi-
tyisten sosiaali- tai terveyspalvelujen rekisteriin merkitsemisestä 

 
      

Palveluhinnasto        

Esite palvelutoiminnasta       

Alle 18-vuotiaita avustavan palveluntuottajan on toimitettava rikosre-
kisteriote nähtäväksi kaupungille ennen hyväksymistä (rikosrekisteri-
laki 6.2§). 

Rikosrekisteriote nähty 
(pvm) 

 
1. Palvelujen tuottajaa koskevat yleiset edellytykset 
 

  kyllä ei 

1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta anne-
tussa laissa (603/1996) ja/tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa 
laissa (152/1990) asetetut vaatimukset ja merkitty asianomaiseen alue-
hallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tai saanut aluehallintovi-
ranomaisen toimiluvan. 

  

1.2. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.   

1.3. Palvelun tuottajalla on vastuuvakuutus ja terveydenhuollon toimijalla 
potilasvahinkovakuutus.  

  

1.4. Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuu-
tusmaksunsa ja huolehtii muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteis-
taan moitteettomasti. 

  

1.5. Palveluntuottajan tiedot julkaistaan kuntien yhteisessä rekisterissä   

1.6. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kunnan järjestämiin yhteisiin ta-
paamisiin 1-2 kertaa vuodessa 

  

1.7. Palveluntuottaja ei saa palvelutuotantoonsa Raha-
automaattiyhdistyksen tukea eikä muuta yhteiskunnan avustusta. Tarvit-
taessa näistä selvitys liitteenä. 

  

1.8. Palveluntuottaja hinnoittelee palvelunsa siten, että asiakas saa palvelun 
korkeintaan kunnan määrittelemällä enimmäishinnalla. 

  

1.9. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan käyttöönsä sähköisiä palvelusetelei-
tä ja maksamaan maksuliikenneoperaattorille osuutensa maksuliiken-
nekorvauksesta (3 % vuonna 2012). 
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2. Henkilöstö ja osaaminen 

 

  kyllä ei 

2.1. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluja toteuttava henkilöstö täyttää 
laissa säädetyt kelpoisuusehdot ja henkilöstö suorittaa vain sellaisia työ-
tehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mu-
kainen oikeus. 

  

2.2. Jos palveluntuottajalla on työsuhteessa enemmän kuin kolme työnteki-
jää palvelujen vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakou-
lututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja vähintään vuoden 
työkokemus vastaavista tehtävistä.  

  

2.3. Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja 
sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. 

  

2.4. Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito ja tarjottaessa palvelua tie-
tylle kieliryhmälle myös kohderyhmän tarvitsema kielitaito.   

  

2.5. Henkilöstöllä on riittävästi tietoa vammaisuudesta, vammaisuuden vai-
kutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista. 

  

2.6. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja 
täydennyskoulutuksesta. 

  

 
 
3.  Palvelun sisällön vaatimukset  
Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoito-
suunnitelman mukaisista palveluista saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin kunnan 
vastaava oma palvelu. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa ja vähintään kerran 
vuodessa yhteistyössä asiakkaan, palveluntuottajan ja kaupungin kanssa. 
 

  kyllä ei 

3.1. Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraa-
vana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaa-
misesta. 

  

3.2. Asiakastyössä ja asiakkaan avustamisessa hyödynnetään asiakkaan 
omia voimavaroja ja tuetaan asiakkaan omatoimisuutta toimintakykyä 
ylläpitävällä työotteella, sekä seurataan asiakkaan vointia. 

  

3.3. Asiakkaan tilaa ja toimintakykyä seurataan jokaisella asiakaskäynnillä ja 
kunnon muuttuessa kiireellisissä tapauksissa asiakas ohjataan terveys-
keskuspäivystykseen ja/tai muutoksesta ilmoitetaan sovitulle asiakkaan 
omaiselle/läheiselle. Asiakasta/omaista pyydetään olemaan yhteydessä 
kunnan vammaispalvelun vastuuhenkilöön. 

  

3.4. Jos palveluun sisältyy asiakkaan raha-asioiden hoitoa, menettelytavois-
ta sovitaan kirjallisesti. 

  

3.5. Henkilökunta huolehtii asiakkaan käytössä olevien turvajärjestelmien 
(turvapuhelin, turvaranneke, liesivahti, ovimatto jne.), apuvälineiden ja 
palohälyttimen toiminnan tarkistamisesta.  

  

3.6. Henkilökunta tarkistaa asuintilojen esteettömän kulun ja turvallisuuden 
ja neuvoo ja ohjaa turvallisuuden lisäämisessä mukaan lukien palohälyt-
timen hankinnassa avustaminen. 

  

3.7. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään vain pal-
velupäätöksen mukaisesti 
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4. Vaadittava raportointi ja valvonta 
 

  kyllä ei 

4.1. Palveluntuottaja ilmoittaa oma-aloitteisesti kuntaan toiminnassa tapah-
tuvista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. toimin-
nan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, vastuuhen-
kilön vaihtuminen sekä yhteystietojen muuttaminen 

  

4.2. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kirjalliset reklamaatiot tiedoksi 
kaupungille ja hyväksyy kaupungin tekemät asiakaspalautekyselyt pal-
veluseteliä käyttäville asiakkaille. 

  

 
 
 
5. Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi   
 

  kyllä ei 

5.1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annetussa laissa 812/2000 säädettyä salassapito- 
ja vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja 
säännöksiä. 

  

5.2. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan antamia ohjeita, jotka 
koskevat asiakastietojen laatimista, ylläpitoa ja luovuttamista. 

  

 
Hakemus hylätään tai hakemus voidaan purkaa välittömästi, mikäli palveluntuottaja: 

 on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta 

 on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä 

 on väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa 

 on toiminut hyväksymisehdotusten vastaisesti 

 on asetettu konkurssiin tai sellainen on vireillä 

 on laiminlyönyt verojen ja sotu- maksujen suorittamisen 

 on tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti 
 
 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksella sitoudumme tässä lomakkeessa mai-
nittujen tietojen oikeellisuuteen ja hyväksymiskriteereiden sekä palveluntuottajalle annet-
tujen ohjeiden noudattamiseen. Tämä palvelusetelipalveluiden tuottamissopimus on voi-
massa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisa-
nomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti sopimuskumppaneille. 
 
Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen pal-
veluntuottajien rekisteristä irtisanomisaikaa noudattamatta, jos kunta hallinnollisin pää-
töksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle 
asetettuja ehtoja.  
 
Kunta voi poistaa erillisellä hallintopäätöksellä luettelosta myös yksittäisen palveluntuotta-
jan, jos palveluntuottaja ei täytä tässä lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, kri-
teerejä ja ohjeita.  
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Paikka ja aika 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
      

 
      
 
 
Hakemus toimitetaan kahtena kappaleena allekirjoitettuna: 
Loviisan terveyskeskus/aikuissosiaalityö /palveluvastaava Agneta Alm, Öhmaninkatu 4, 07900 
Loviisa  
 
Hyväksyjä  
 

Paikka ja aika 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
      

Päätösnumero 
 
 
      

 
 


