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ILMOITTAUTUMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI
(lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoito, kotihoito, palveluasuminen, sotaveteraanipalvelut)

1. Palveluntuottajan tietoja
Nimi

Y-tunnus

Käyntiosoite

Sähköpostiosoite

Postiosoite

www-osoite

1.3. Yritysmuoto

1.1. Yritystoiminnan aloittaminen

(x)

Toiminimi

Toiminta aloitettu (pp.kk.v)

Kommandiittiyhtiö

Toiminta alkaa (pp.kk.v)

Avoin yhtiö
1.2. Alihankkijat

Osakeyhtiö

(x)

Säätiö

Käyttää (yht.tiedot liitteenä)

Rekisteröity yhdistys

Ei käytä

Muu, mikä?
1.4. Yrityksen toiminta-alue

(x)

(x)

Kuopion kaupungin taajama-alue

Nilsiä

Karttula

Riistavesi

Maaninka

Vehmersalmi

1.5. Palveluntuottajan yhteyshenkilö
Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asema

2. Palveluntuottajan tarjoamat palvelut (x)
2.1. Lapsiperheiden kotipalvelu
2.2. Omaishoitajan vapaan järjestäminen:
Sijaishoito kotona
Vuorohoito
2.3. Tilapäinen kotihoito:
Koti-/hoivapalvelu
Kotisairaanhoito

2.4. Tuettu kotona asuminen:
Säännöllinen kotihoito
2.5. Palveluasuminen:
Tehostettu (hoitokoti)
2.6. Sotaveteraanien kotipalvelu
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Kaupungilla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta ilman irtisanomisaikaa, jos kaupunki lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja.
Kaupunki voi myös poistaa erillisellä viranhaltijapäätöksellä luettelosta yksittäisen palveluntuottajan, jos palveluntuottaja ei täytä
palveluseteliohjeissa, tässä lomakkeessa ja näiden liitteissä mainittuja kriteereitä, ehtoja ja ohjeita.
Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi.
Palveluntuottaja vastaa, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Smartum Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun
osuudesta kaupungille voimassaolevan arvonlisäverolain vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum Oy:n
verkkopalvelussa palveluntuottajan veloittaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti
kaupungille. Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen Smartum Oy:lle sen määrittelemän
hinnan mukaan.
Palveluntuottaja vakuuttaa allekirjoituksellaan, että on perehtynyt palvelusetelilakiin ja Kuopion kaupungin ohjeistukseen sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

Paikka ja aika
Hakijan allekirjoitus
Nimenselvennys
Asema

LIITTEET:

(enintään kaksi (2) kuukautta vanhat hyväksytään)

- Omavalvontasuunnitelma
- Oikeaksi todistettu kopio vastuuvakuutuksesta/potilasvakuutuksesta
- Verohallinnon todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista
- Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista
- Oikeaksi todistettu kopio aluehallintoviranomaisen toimiluvasta tai ilmoituksesta
yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteriin merkitsemisestä
- Henkilöstölomake
- Rikostaustaote lapsiperheissä työskenteleviltä
- Hintaliite
- Selvitys alihankkijoista alihankkijoita käyttäviltä palveluntuottajilta
- Lääkehoitosuunnitelma lääkehoitoa antavilta palveluntuottajilta
Hakemus palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, kirjaamo, PL 227, 70101 Kuopio.

Hakemus palvelusetelituottajaksi hyväksytään seuraaviin palveluihin:
Lapsiperheiden kotipalvelu
Tuettu kotona asuminen
Omaishoitajan vapaan järjestäminen:
Säännöllinen kotihoito
Sijaishoito kotona
Palveluasuminen
Vuorohoito
Tehostettu (hoitokoti)
Tilapäinen kotihoito
Sotaveteraanien kotipalvelu
Koti-/hoivapalvelu
Kotisairaanhoito

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema

Asema

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema

Asema

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema

Asema
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Hakemus palvelusetelituottajaksi hylätään seuraaviin palveluihin:
Lapsiperheiden kotipalvelu
Tuettu kotona asuminen
Omaishoitajan vapaan järjestäminen:
Säännöllinen kotihoito
Sijaishoito kotona
Palveluasuminen
Vuorohoito
Tehostettu (hoitokoti)
Tilapäinen kotihoito
Sotaveteraanien kotipalvelu
Koti-/hoivapalvelu
Kotisairaanhoito

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema

Asema

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema

Asema

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema

Asema
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