HAKEMUS JA SOPIMUS LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN
PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI
Tällä hakemuksella sosiaali- ja terveysalan yritys voi hakeutua Lopen kunnan
tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajaksi.
Asiakkaat ovat lapsiperheitä, jotka tarvitsevat tilapäistä apua arjessa selviytymisen
tueksi.
Perusteet:
Palveluntuottaja on aluehallintoviraston rekisterissä lapsiperheiden
kotipalveluntuntuottajana. (Muut hyväksymiskriteerit ovat lomakkeessa 1)
Hinta:
Palvelusetelillä tuotettu palvelu on arvonlisäverotonta. Hyväksytyt palveluntuottajat
merkitään kunnan palveluntuottajarekisteriin. Luettelo palveluntuottajista
hintatietoineen julkaistaan kunnan internet-sivulla.
Hakemuksen lähettäminen:
Lähetä hakemus osoitteella:
Lopen sosiaalitoimisto/perusturvajohtaja
Yhdystie 5
12700 Loppi
Yrityksen
tiedot

Palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus

Hakija
täyttää

Palvelujen vastuuhenkilö

Osoite

Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi
fax (019) 758 6021
Sähköposti: lopen.sosiaalitoimisto@loppi.fi

Palvelusetelituottajalle asetettavat ehdot, jotka tulee täyttyä hakemusta hyväksyttäessä
sekä koko sopimuksen voimassaoloajan (asiakirjoista toimitetaan kopio kunnalle):
1) Palvelun tuottaja on tehnyt kotikuntaansa ilmoituksen yksityisen palvelun tuottamisesta
ja on merkitty aluehallintoviraston sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten
rekisteriin.
2) Palvelun tuottaja esittää todistuksen YEL tai TYEL-maksujen suorittamisesta vuosittain.
3) Palvelun tuottajan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote. Nähtäväksi esitettävä rikosrekisteriote ei saa olla kuutta
kuukautta vanhempi. Yrittäjä on velvollinen selvittämään rikostaustan niiden yrityksensä
työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät lasten kanssa. Sekä pitämään asiasta listaa,
jonka kunnan viranomainen voi halutessaan pyytää nähtäväksi
4) Palvelun tuottaja ei saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta, kunnan antamaa tukea
tai muuta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Palvelun tuottaja
toimittaa pyydettäessä selvityksen saamistaan tuista.
5) Palvelun tuottaja täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien
lakien (603/2000) ja vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset.

6) Palvelun tuottaja ja tämän koko henkilöstö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen
asiakasasioissa.
7) Palvelun tuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen.
8) Palvelun tuottaja säilyttää asiakastietoihin liittyvät asiakirjat huolellisesti. Kunta
on henkilötietolain 523/1999 tarkoitettu, palvelusetelillä järjestettävässä
palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen rekisterinpitäjä. Palvelun
päättyessä palveluntuottaja luovuttaa asiakirjat kunnan toiminnasta vastaavalle
viranhaltijalle.
9) Palveluhinnasto (kopio)
10) Palvelutuotteet ja palvelukuvaus (kopio)
11) Henkilöstöluettelo (kopio)
12) Ilmoitusvelvollisuus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus
Henkilöstö on tietoinen, että palveluntuottajan kaikilla työntekijöillä on Lastensuojelulain
414/2007, 25§ mukainen ilmoitusvelvollisuus kunnan sosiaaliviranomaisille, mikäli
he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen
selvittämistä.
Henkilöstö on tietoinen, että ennen lapsen syntymää, 25 §:n mukaisten ilmoitusvelvollisten,
on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä,
että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä
jälkeen.

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi
fax (019) 758 6021
Sähköposti: lopen.sosiaalitoimisto@loppi.fi

Sopimuksen voimassaolo
Tämä hakemus muuttuu sopimukseksi, kun hakemus on hyväksytty ja siitä on
ilmoitettu hakijalle. Tämä palvelusetelipalveluiden tuottamissopimus on voimassa
toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti sopimuskumppanille.
Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi vakavien sopimusrikkomusten
ilmetessä tai 1-3 kirjallisen varoituksen jälkeen, mikäli yritys ei korjaa valvonnan
yhteydessä ilmenneitä tai muutoin kunnan tietoon tulleita epäkohtia erikseen
ilmoitettavan ajan kuluessa. Käyttäessään alihankkijoita palveluntuottaja vastaa
kokonaispalvelun sisällöstä ja laadusta. Sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli
on velvollinen korvaamaan sopimuskumppanille aiheutuneet vahingot.
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle, vaan
esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä ostajan tulee tehdä uusi hakemus
palvelusetelituottajaksi Lopen kunnalle. Kunnalla on oikeus peruuttaa
hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien
listalta irtisanomisaikaa noudattamatta, jos kunta hallinnollisin päätöksin
lopettaa palvelun järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin
käytölle asetettuja ehtoja. Kunta voi poistaa erillisellä päätöksellä luettelosta
yksittäisen palveluntuottajan, jos palveluntuottaja ei täytä kriteereitä ja tässä
lomakkeessa mainittuja ehtoja ja ohjeita.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Sopimus on hyväksytty: pvm ja päätösnumero
(viranhaltija
täyttää)
Viranhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi
fax (019) 758 6021
Sähköposti: lopen.sosiaalitoimisto@loppi.fi

