Kriteerit palveluseteliyrittäjäksi aikoville
Kunta hyväksyy ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan
antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Hyväksymiskriteerit täyttävä palveluntuottaja voi toimia
kunnassa palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tuottajana.
Palvelujen tuottajien hyväksymisen edellytykset
-

-

-

yrittäjä on tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen
ilmoituksen kotikuntaan yksityisen palvelun tuottamisesta
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
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.

Palveluntuottaja:
-

tarkistaa palvelusetelin voimassaolon ja käyttötarkoituksen
tuottaa palvelusetelipäätöksessä määritellyn palvelun
laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvon mukaisesti
laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylimenevältä osuudelta

Kunta:
-

kunnan nimeämät arviointihoitajat arvioivat asiakkaan avuntarpeen hyväksyttyjen
kotihoidon määrittelyperusteiden mukaan ja kyvyn käyttää palveluseteliä
päättää palvelusetelin käyttöönotosta
hyväksyy palveluntuottajat
myöntää palvelusetelin
määrittää palvelusetelin voimassaoloajan, käyttötarkoituksen ja arvon
opastaa asiakasta palvelusetelin käytössä
antaa asiakkaalle luettelon palveluntuottajista, joilta palveluita voi tilata
maksaa palveluntuottajille laskun mukaan palvelusetelin arvoon asti

Yrittäjä voi tulostaa hakemuksen, hakeakseen palveluseteliyrittäjäksi, Rovaniemen kaupungin
sivuilta.
Yrityksen on toimitettava hakemuksen liitteenä seuraavat tiedot hyväksymistä varten:
-

yrityksen tai sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
yrityksen tarjoamat palvelut, palvelun kuvaus ja palvelujen hinnat
verottajan antama ennakkoperintärekisteriote
selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta
todistus vastuuvakuutuksesta

Perusturvalautakunta hyväksyy yrittäjät. Kun yritys on hyväksytty, se lisätään hyväksyttyjen
palveluseteliyrittäjien listaan Rovaniemen kaupungin sivuille. Asiakas tai asiakkaan omainen ottaa
itse yhteyttä yritykseen, kun haluaa käyttää kyseisen yrityksen palveluja.
Yrittäjä sitoutuu ilmoittamaan perusturvalautakunnalle, mikäli lopettaa palveluseteliyrittäjänä
toimimisen.
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