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Tornion kaupunki 

Vammaispalvelut 

Sairaalakatu 1 

95400 TORNIO 

 
HAKEMUS HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 
 
Vastaanottaja:_____________________ 
 
Saapumispäivämäärä:_______________ 
 
 
PALVELUNTUOTTAJAN/PALVELUSETELIYRITTÄJÄN TIEDOT 
 
Palveluntuottajan nimi:________________________________________ 
 
Osoite:_____________________________________________________ 
 
Y-tunnus:__________________ 
 
Yhteyshenkilö:________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:_______________________ 
 
Sähköpostiosoite:________________________________________________ 
 
 
Palveluntuottajaksi hyväksymisen ehdot: 
 
Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 9.12.2014 § 210 vahvistanut 
palveluseteliyrittäjän hyväksymisehdot: 

 palvelujen tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin 

 palvelun tuottaja on tehnyt kirjallisen ilmoituksen yksityisen palvelun tuottamisesta 

siihen kuntaan, jossa palveluja annetaan 

 palvelun tuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) 

asetetut vaatimukset 

 palvelun tuottaja huolehtii siitä, että sen tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä 

tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta 

 palvelun tuottaja on ottanut ja sitoutuu pitämään voimassa toimintansa edellyttämät 

lakisääteiset vakuutukset ja vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärän voidaan 

palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan 

vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä 

 noudattaa  kaikkea palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä 

viranomaismääräyksiä ja ohjeita 

 on selvittänyt lasten kanssa työskentelevien avustajiensa rikostaustan ja soveltuvuuden 

(Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) 

 palvelun tuottaja sitoutuu tuottamaan henkilökohtaisen avun palvelun asiakkaalle 

enintään 25 e/h arkisin ja 30 e/h iltaisin (klo18-) ja viikonloppuisin (la-su). 
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Palveluntuottajaksi voi hakeutua jatkuvalla haulla. Palveluntuottajiksi hyväksytään 
tuottajat, jotka täyttävät tässä hakemuslomakkeessa 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 kaupungin mallisopimuspohjaa, 
joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. 
 
Hakemukset palveluntuottajaksi on toimitettava osoitteella: Tornion sosiaali- ja 
terveysvirasto, Vammaispalvelut,  Sairaalakatu 1, 95400 Tornio 
 
Lisätietoja saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä ja sosiaaliohjaajalta puh. 016 
43211. 
 
 
 
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 
 
Kopio myönnetystä palvelujen tuottamisen toimiluvasta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
22.7.2011/922 ja/tai Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990 152/1990) 


