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Palveluntuottajaa koskevat tiedot 
 
Palveluntuottajan nimi 
 
 

Y-tunnus 

Osoite 
 
 

Yritysmuoto 

Puhelin/ fax 

 
Sähköposti 

Palvelusetelipalvelusta vastaava henkilö 

 
 
Osoite 

 
 
Puhelin 

 
Sähköposti 

Palvelutilausten puhelinnumero 

 
Palvelusetelillä tuotettava palvelu on omaishoitajan vapaapäivien aikainen hoito 
 
Palveluseteli myönnetään omaishoidon tuen käsittelijän tekemän palvelutarvearvioinnin perusteella 
omaishoitajille, jotka ovat oikeutettuja kolmeen (3) vapaapäivään kuukaudessa.  Omaishoitajan on 
mahdollisuus järjestää palvelusetelin avulla hoitaja asiakkaan kotiin oman vapaansa ajaksi turvaamaan 
hoidettavan perushoito ja huolenpito tai hoito voi tapahtua palveluntuottajan tiloissa. Yksi vapaapäivä vastaa 
yhtä hoitovuorokautta. Sopimuskauden aikana vapaan aiheuttamat kustannukset kunnalle voivat olla 
korkeintaan hoitoisuusluokka 1. asiakkaalla 78,70 euroa/vrk ja hoitoisuusluokka 2-3 asiakkaalla 108,70 
euroa/vrk. Lisäksi asiakas maksaa palveluntuottajalle 11,40 euroa/vrk.  
 
Ilmoitan, että tuotan palvelut  
 
□ Palveluntuottajan tiloissa 
□ Hoidettavan kotona 
□ Muualla, missä __________________________________________________________________ 
 

 
Palvelujen tarjoamisaika 
 
□ ma – pe klo ____ - ____                        □ sunnuntai klo ____ - ____ 
 
□ lauantai klo ____ - ____                        □ juhlapyhät klo ____ - ____ 
 
□ ympärivuorokautisesti 
 

□ Tarjoamme palveluita myös alle 18-vuotiaille 

 
Alle 18-vuotiaita avustavan palveluntuottajan vastuuhenkilön on näytettävä rikosrekisteriote hakuvaiheessa 
ennen hyväksymistä (rikosrekisterilaki 6.2 §) 
 

Lisätietoja esim. kielitaito, hoidollinen erityisosaaminen, henkilökunnan kokonaismäärä ja 
koulutus/ammattitaito.  
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Palveluntuottajan tultua hyväksytyksi palvelusetelipalvelun toimintaohjeen ehdot sitovat 
palveluntuottajaa. Inarin kunta ilmoittaa hyväksymisestä/ hylkäämisestä palveluntuottajalle kirjallisesti. 
 
□ Olemme tutustuneet tuottamiemme palvelujen palvelusetelien toimintaohjeeseen. 
Allekirjoituksella sitoudumme noudattamaan toimintaohjeiden asettamia oikeuksia ja velvollisuuksia 
sekä sitoudumme tässä lomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuuteen. 
 
Annan luvan yritystäni koskevien tietojen tarkistamiseen:  
 
_____ kyllä     _____ ei 
 
 

 
 
 
_____________ __________________________ ___________________________ 
Päiväys  Allekirjoitus   Nimenselvennys 
 
_________________________________________ 
Asema yrityksessä 
 
 
Palauttakaa lomake täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:    
 
Inarin kunta 
Palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokumpu  
Piiskuntie 2 
99800 Ivalo 
 
Kuoreen merkintä “omaishoidon palveluseteli”.  
 
Inarin kunta ei palauta toimitettuja asiakirjoja. 
 
Hakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta 
vanhempia. 
 
□ Kaupparekisteriote 
 
□ Todistus maksetuista veroista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista tai verovelkaa ja 
erääntyneitä sosiaalivakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma 
 
□ Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusten sekä potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen 
voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta 
 
□ Henkilöstöluettelo (työnimikkeet ja koulutustiedot) 
 
□ Tarvittaessa todistus henkilöstön kielitaidosta 
 
□ YEL/ TYEL-todistus (ei koske osakeyhtiötä) 
 
□ Omavalvontasuunnitelma 
 
□ Toimintasuunnitelma (voi olla yli kolme kuukautta vanha) 
 



    Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi  
                Omaishoitajan lakisääteinenvapaa 

                 
   

 
Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Puh. +358 (0)16 687 111, faksi +358 (0)16 662 628 

www.inari.fi 

□ Todistus yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan rekisteriin hyväksymisestä tai ilmoitus yksityisen 
sosiaalipalvelutoiminnan aloittamisesta.  
 
□ Palveluesite 
 
□ Hintaliite. Ilmoita tuntihinta ilman arvonlisäveroa. Pienin laskutettava aika on 1 tunti.   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


