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Ylitornion kunta 
Perusturvalautakunta 
Alkkulanraitti 55 
95600 Ylitornio 

 
 

HAKEMUS KOTIHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 
 
Vastaanottaja:______________________________________________________ 
 
Saapumispäivämäärä:__________________ 
 
PALVELUNTUOTTAJAN/PALVELUSETELIYRITTÄJÄN TIEDOT 
 
Palveluntuottajan nimi________________________________________________ 

Osoite: ___________________________________________________________ 

Y-tunnus:____________________________ 

Yhteyshenkilö:______________________________________________________ 

Puhelinnumero:_______________________ 

Sähköpostiosoite:___________________________________________________ 

 

Palveluntuottajaksi hyväksymisen ehdot: 
 

Ylitornion kunnan perusturvalautakunta on vahvistanut palveluseteliyrittäjän 

hyväksymisehdot: 

 

 on ennakkoperintärekisterissä 

 sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen 

 sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta 

 esittää tarvittavat rikosrekisteriotteet rikostaustan selvittämiseksi työskenneltäessä 

lasten kanssa 

 täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa 

laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) 

asetetut vaatimukset 
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 yrittäjän tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään 

vastaavalta kunnalliselta toiminnalta 

 yrittäjällä on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu 

vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus 

huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 

henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista 

vastuuvakuutuskäytäntöä 

 yrittäjä täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien 

tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka 

muut vastaavat vaatimukset. 

 
Palveluntuottajan on toimitettava tämän hakemuksen liitteenä palveluhinnasto (euroa/tunti, 

alv 0 %), jossa näkyy hinnoittelu seuraavasti: 

 

Arkisin klo 7-18 

Arkisin klo 18–22 

Lauantaisin klo 7-18 

Lauantaisin klo 18–22 

Sunnuntai ja arkipyhä 7-22 

Palveluun liittyvät muut kustannukset 

Mikä on palvelukäynnin minimiaika? 

 
Palveluntuottajan ilmoittamien palveluhintojen tulee olla voimassa kalenterivuoden 

loppuun asti, tämän jälkeen mahdolliset uudet hinnat pyydetään toimittamaan Ylitornion 

kunnan perusturvalautakunnalle vuosittain 31.8. mennessä. Palveluntuottajaksi voi 

hakeutua jatkuvalla haulla. Palveluntuottajiksi hyväksytään tuottajat, jotka täyttävät tässä 

hakemuslomakkeessa ja sääntökirjassa esitetyt ehdot. Hyväksyttyjen palveluntuottajien 

kanssa tehdään sopimus palveluseteli-palveluntuottajan palvelutoiminnan ehdoista ja 

heidät merkitään palveluseteli-palveluntuottajista pidettävään julkisesti nähtävillä olevaan 

rekisteriin. Asiakkaille annetaan tiedoksi lista hyväksytyistä palveluseteliyrittäjistä. 

Palveluseteliyrittäjä tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelujen antamisesta. 

Sopimuksessa sovitaan keskeisistä palvelun antamiseen liittyvistä ehdoista asiakkaan ja 

tuottajan välillä. Palveluseteliyrittäjän toivotaan käyttävän kunnan mallisopimuspohjaa, 

joka löytyy kunnan verkkosivuilta. 
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Hakemukset palveluntuottajaksi on toimitettava osoitteella:  

Ylitornion kunta, Perusturvalautakunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio 

Lisätietoja saa Vanhus- ja hoitotyön johtaja Maarit Lahtelalta puh. 040-5727361 tai 

avopalveluohjaaja Hanna Istolta puh. 0400-314275 tai avopalveluohjaaja Tarja Jalavalta 

puh. 0400-510326 

. 
Paikka ja aika:____________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys:_________________________________________ 

 

 
HAKULOMAKKEEN MUKANA TULEE TOIMITTAA SEURAAVAT LIITTEET: 
(Hyväksytään enintään kaksi kuukautta vanhat) 
 
Todistus maksetuista veroista 

Todistus maksetuista sosiaaliturvamaksuista 

Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksesta ja lakisääteisten vakuutusmaksujen 

suorittamisesta (työeläkkeet ja tapaturmavakuutukset) 

Todistus YEL –vakuutuksen maksamisesta 

Valvontaviranomaisen ilmoitus merkinnästä yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajien 

rekisteriin ja/tai päätös myönnetystä terveydenhuollon toimiluvasta.  (Laki yksityisistä 

sosiaalipalveluista 22.7.2011/922 ja/tai Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990 

152/1990) 

Palveluhinnasto 


