HAKEMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI
Janakkalan kunta

Kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä mahdollisimman
itsenäistä selviytymistä kotona. Tavoitteena on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
ylläpito yksilöllisillä palveluratkaisuilla.
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20§:n ja 21§:n sekä sosiaalihuoltoasetuksen 9§ 1 kohdan mukaisen
kotipalvelun sekä ja kansanterveyslain 13§:n 1 momentin tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysiikäisille henkilöille ja perheille.
Asiakkaat ovat pääasiassa iäkkäitä henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut siinä määrin, että he
tarvitsevat kotona asumisen tueksi ulkopuolista apua. Palvelusetelillä tuotettu palvelu edellyttää, että kunnan
työntekijä (sairaanhoitaja/palveluohjaaja) on tehnyt asiakkaan luona palvelutarpeen arvioinnin, laatinut hoitoja palvelusuunnitelman ja määritellyt palvelun sisällön ja määrän.
Janakkalan kunnassa palvelusetelipalveluita ovat tilapäinen kotihoito (max 3kk) sekä säännöllinen kotihoito
(1- 5h/kk + 6-12h/kk).
Palveluntuottajaa koskevat tiedot
Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä palveluntuottajiksi. Hyväksymisestä
lähetetään tuottajalle ilmoitus. Hyväksytyt palveluntuottajat merkitään kunnan palvelusetelin tuottajarekisteriin.
Lähetä hakemus osoitteeseen
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Päivämäärä
Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sos.turvamaksuista

Ennakkoperintärekisteri

Todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista
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Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin
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Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus, jonka
vakuutusmäärä voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus
huomioon ottaen arvioida riittävän henkilövahinkojen
korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa
tavanomaista vastuuvakuutusta
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Terveydenhuollon toimijalla on potilasvahinkovakuutus

Allekirjoitus

Palvelusetelipalvelua tuotetaan
• arkipäivisin
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• iltaisin ja viikonloppuisin
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Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Allekirjoituksella sitoudun tässä lomakkeessa mainittujen tietojen oikeellisuuteen ja Janakkalan perusturvalautakunnan päättämien
kriteerien ja palveluntuottajille annettujen ohjeiden noudattamiseen.
Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta irtisanomisaikaa
noudattamatta, jos kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle
asetettuja ehtoja.
Kunta voi poistaa erillisellä päätöksellä luettelosta yksittäisen palveluntuottajan, jos palveluntuottaja ei täytä kriteerejä ja tässä
lomakkeessa mainittuja ehtoja ja ohjeita.

Paikka ja aika

Allekirjoitus (palveluntuottaja)

Nimenselvennys (palveluntuottaja)

