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Hakemus kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelituottajaksi

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille

työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan laissa

(189/2001) säädetään siitä, ketkä ovat oikeutettuja aktivointisuunnitelmaan (tai monialaiseen

työllistämissuunnitelmaan) ja kenelle kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään. Palvelua tarjotaan

pitkään työttömänä olleelle tai nuorelle työllistämistä tai elämänhallintaa tukevana toimintana.

Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä, vaan sen toteuttaminen on mahdollista

ainoastaan 3. sektorin ja julkisen sektorin toimijoilla (vrt. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

(189/2001), 6 §).

Liitteenä olevissa sääntökirjan kriteereissä Heinolan kaupunki asettaa laissa sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelusetelistä (Palvelusetelilaki, 569/2009) säädetyt edellytykset

palveluntuottajaksi hyväksymiselle. Lisäksi kriteerien tarkoituksena on määrittää

palvelusetelijärjestelmäprosessissa noudatettavat käytännöt. Nämä palvelusetelikriteerit ovat

voimassa 1.4.2020 alkaen toistaiseksi. Palveluseteliasiakkaat voivat valita vain palveluntuottajia,

jotka Heinolan kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajiksi.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelituottajaksi haluavan tulee täyttää tämä hakemus ja

sitoutua liitteenä olevan palvelusetelin sääntökirjan kuntouttavan työtoiminnan kriteereiden

noudattamiseen.

Palveluntuottajaa koskevat tiedot:

Palveluntuottaja

Toimintayksikkö

Y-tunnus

Osoite

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

☐ Päätöksen saa lähettää sähköisesti

www-osoite
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Yksikkömme tarjoaa (merkitse rasti asianomaiseen kohtaan):

☐ Työhön ja koulutukseen suuntaava palvelu: Palvelusetelin arvo 40,00 € / toimintapäivä

☐ Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu: Palvelusetelin arvo 40,00 € / toimintapäivä

☐ Osallisuutta tukeva palvelu: Palvelusetelin arvo 20,00 € / toimintapäivä

Alla on listaus palveluntuottajalta vaadittavista liitteistä, jotka tulee toimittaa Ikääntyneiden
palveluneuvontaan sähköpostitse tai kirjeitse. Liitteet eivät saa olla 3 kk vanhempia. Mikäli

palveluntuottaja hakeutuu useamman palveluluokan palvelusetelituottajaksi, riittää yritystoimintaa

yleisesti koskevien liitteiden kertaalleen toimittaminen. Mikäli liitteitä toimitetaan sähköisesti,

liitetiedostot tulee nimetä alla olevan listauksen mukaisesti tai sen pääsanoja käyttäen.

Liite Pvm, jolloin annettu /
laadittu

Ennakkoperintärekisteriote

Yhdistys- tai säätiörekisteriote

Tyel-vakuutusote (*

Potilasvahinko- ja vastuuvakuutustodistus

Veromaksutiedot

Vakuutus siitä, että palveluntuottajan vastuuhenkilöitä ei ole

asetettu liiketoimintakieltoon

Kopio aluehallintoviraston / Valviran toimiluvasta tai ilmoitus

yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rekisteriin

merkitsemisestä

Alle 18-vuotiaille palveluita tarjoavan rikosrekisteriote

nähtäväksi ennen hyväksymistä (Rikosrekisterilaki 770/2993)

Henkilöstöluettelo, josta ilmenee nimikkeet ja koulutustiedot

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Ajantasainen toimintasuunnitelma

Esite tai internet-sivut palvelutoiminnasta

Internet-sivu, josta löytyy omavalvontasuunnitelma tai kopio

omavalvontasuunnitelmasta

Lääkehoitosuunnitelma, mikäli palveluntuottaja tuottaa

lääkehoitopalveluja
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Selvitys henkilötietolain 32§ edellyttämien toimenpiteiden

toteuttamisesta (liitteeksi allekirjoitettu Heinolan kaupungin

tietoturvallisuussitoumus)

(* Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen Yel- tai Tyel-todistus tulee toimittaa vuosittain.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksella sitoudumme tässä lomakkeessa mainittujen

tietojen oikeellisuuteen ja liitteenä olevan kuntouttavan työtoiminnan sääntökirjan noudattamiseen.

Hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi Heinolan kaupungille palveluntuottaja sitoutuu

noudattamaan liitteenä olevia kriteerejä. Palvelusetelilain mukaan palvelunjärjestäjän tulee

peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, jos

hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen

peruuttamista.

Mikäli palveluntuottaja ei täytä tai noudata palvelusetelilaissa säädettyjä tai kriteereissä

määritettyjä edellytyksiä, palveluntuottaja voidaan poistaa Heinolan kaupungin

palvelusetelituottajien rekisteristä. Rekisteristä poistamisen jälkeen palveluntuottaja ei voi toimia

Heinolan kaupungin palvelusetelituottajana ennen mahdollista uudelleen hyväksymistä.

Päiväys

      .       / 20       ___________________________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

liite 1 Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin sääntökirja

liite 2 Heinolan kaupungin tietoturvallisuussitoumus

Hakemus liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna Ikääntyneiden palveluneuvontaan. Palvelun tuottaa

Heinolan kaupungille Luona Oy. Ikääntyneiden palveluneuvonnan yhteystiedot:

Ikääntyneiden palveluneuvonta
Torikatu 13 G

18100 Heinola

puh. +358 44 769 4242

yhteys@ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi

mailto:yhteys@ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi
mailto:kirjaamo@heinola.fi

