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Hoito- ja hoivapalvelut

Tällä hakemuksella palveluntuottaja hakeutuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palveluseteliyrittäjäksi.
Hyväksytyt palveluntuottajat voivat tuottaa palveluja asiakkaan saaman Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
myöntämän palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Asiakas valitsee palveluntuottajan kuntayhtymän vahvistamista palveluseteliyrittäjistä.
1. Palveluntuottajan
tiedot

Yrityksen nimi:

Y-tunnus:

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:
www-osoite:
Yritysmuoto:
2. Yhteyshenkilön
tiedot

Yhteyshenkilön nimi ja asema:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:
3. Yritystoiminnan
tiedot

Toiminta aloitettu (pp.kk.vvvv)
Alihankkijat:

Toiminta alkaa (pp.kk.vvvv)

Käyttää (selvitys liitteeksi)

Yrityksen toiminta alue:
Iisalmi

Kiuruvesi

4. Palveluseteli
yhteyshenkilön
tiedot

Yhteyshenkilön nimi ja asema:

5. Palveluntuottajan
tarjoamat palvelut

Kotihoito:
Tilapäinen kotihoito

Ei käytä
Sonkajärvi

Vieremä

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Säännöllinen kotihoito

Tukipalvelut:
Omaishoitajan vapaa/ kotiin annettavat palvelut yli 65v
Sotainvalidien ja rintamaveteraanien tukipalvelut
Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu*
Vammaispalvelun henkilökohtainen apu
Omaishoidon lyhytaikaishoito:
päivähoito
yöhoito
Asumispalvelut:

ympärivuorokautinen
hoito (24h)

Tehostettu palveluasuminen

6. Lisätietoja ja tarkennuksia

Vakuutan tässä lomakkeessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Hoito- ja hoivapalvelut

Hakemusten palauttaminen liitteineen
- sähköpostitse palautettava hakemus tulee skannata allekirjoituksella varustettuna
osoitteeseen: kirjaamo@ylasavonsote.fi
- postitse: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4, 74101 Iisalmi

Palvelusetelituottajaksi hakevan LIITEET (liitteet eivät saa olla yli 3 kk vanhoja)
1. Tilaajavastuulakiraportti TAI seuraavat;
a) Ennakkoperintärekisteri
b) Potilasvahinkovakuutus tai muu vastuuvakuutus
c) Verohallinnon todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista
d) Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista
2. Omavalvontasuunnitelma
3. Oikeaksi todistettu kopio aluehallintoviranomaisen toimiluvasta tai ilmoituksesta yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rekisteriin merkitsemisestä
4. Lääkehoitosuunnitelma lääkehoitoa antavilta palveluntuottajilta
5. Henkilöstöluettelo (kts. Soten lomake)
6. Selvitys alihankkijoista (kts. Soten lomake)
7. Palveluiden hintatiedot (kts. Soten lomake)
Lisäksi palvelusta riippuen:
8. *Rikosrekisteriote lapsiperheiden kotipalveluun

Ylä-Savon Sote kuntayhtymän asiakirjat, joihin perehdyttävä
1. Palveluseteli sääntökirjat
2. Palvelukuvaukset ja myöntämisperusteet, sekä niiden mahdolliset liitteet
3. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksymisperusteet
PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISELLE ASETETTAVAT EDELLYTYKSET:

Palveluntuottaja täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa
(603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset.
Palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, joka edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
Palveluntuottaja täyttää kuntayhtymän erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.
Yrittäjä sitoutuu kuntayhtymässä olevan sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöön.
Lääkehoitoa toteuttavilta palveluseteliyrittäjiltä vaaditaan, että kaikki työntekijät ovat saaneet lääkehoitoon
riittävän koulutuksen.
Palveluseteliyrittäjä antaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle suostumuksen tehdä asiakaskyselyjä asiakkaillensa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä · PL 4 (Pohjolankatu 21) · 74101 Iisalmi · Puhelinvaihde (017) 272 41 · kirjaamo@ylasavonsote.fi · www.ylasavonsote.fi
IISALMI
·
KIURUVESI
·
SONKAJÄRVI
·
VIEREMÄ

