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       10.10.2019 
 

 
 
Hakemus kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen  
palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit   
 
 
 
Tällä hakemuksella palveluntuottaja voi hakeutua Hämeenlinnan kaupungin  

1) kuntouttavan työtoiminnan ja/tai 
2) sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. 

 
Hämeenlinnan kaupunki järjestää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelui-
ta asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti.  
 
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen sosiaalipalvelu, johon so-
velletaan sosiaalihuoltolain lisäksi mm. lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000), sekä lakia kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).  
 
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa 
tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osalli-
suuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 
2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.  
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työ-
paja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. (Sosiaalihuoltolaki 301/2014, 
§ 17) 

Sääntökirjassa kaupunki asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun-
tuottajille. Hämeenlinnan kaupunki velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat sääntökirjan mää-
räyksiä.  
 
Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat edellä mainittuja palveluja asiakkaiden saaman palvelusete-
lipäätöksen mukaisesti. 
Sähköistä palveluseteliä vastaanottavien palveluntuottajien tiedot julkaistaan valtakunnallisessa 
palveluntuottajarekisterissä www.vaana.fi, josta asiakas valitsee palveluntuottajan.  
Palveluntuottajan tulee täyttää tämä hakemus liitteineen. Hakemuksen tultua hyväksytyksi 
se muodostaa palveluntuottajan ja kunnan välisen sopimuksen.  
Palvelusetelien arvojen määräytymisen periaatteet määritellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 
Tarkemmat hinta yms. tiedot löytyvät palveluseteliohjeista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189
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Palveluntuottajaa koskevat tiedot (palveluntuottaja täyttää)  
 
Palveluntuottaja       

Y-tunnus       
Osoite       
Yhteyshenkilö       
Puhelinnumero       
Sähköpostiosoite       
www-osoite       
Tarjoamme 

 kuntouttavaa työtoimintaa, toimintakykyä edistävä palveluseteli  
 kuntouttavaa työtoimintaa, työelämään valmentava palveluseteli  
 kuntouttavaa työtoimintaa, osallistava palveluseteli  
 toiminnallisen arvion palveluseteli  
 sosiaalista kuntoutusta, sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli  

 
Tarjoamme palveluita seuraavina aikoina 

 arkipäivisin ma – pe 
 arki-iltaisin  

 
Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia: 
 
Liite Pvm, jolloin annettu/ 

laadittu 
1) Ennakkoperintärekisteriote       
2) Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamak-

suista 
      

3) Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista       
4) Kopio vastuuvakuutuksesta       
5) Henkilöstöluettelo, josta ilmenee nimikkeet ja koulutustiedot       
6) Kopio aluehallintoviranomaisen toimiluvasta tai ilmoituksesta yk-

sityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin merkitsemisestä 
 
      

7) Esite palvelutoiminnasta       
 

1. Palvelujen tuottajaa koskevat yleiset edellytykset  
 
Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa ja huolehtii 
muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti 
 
  kyllä ei 
1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta anne-

tussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset ja on merkitty asianomai-
seen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tai saanut alue-
hallintoviranomaisen toimiluvan.  

  

1.2. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.   
1.3. Palveluntuottaja on liittynyt tilaajavastuupalveluun.   
1.4. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus.    
1.5. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kunnan järjestämiin yhteisiin ke-

hittämis- ja toimijatapaamisiin. 
  

1.6. Palveluntuottaja ei saa palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin STEA-   
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avustusta eikä muuta julkista tai yhteiskunnan avustusta.  
1.7 Palveluntuottaja sitoutuu kunnan ilmoittamaan kiinteään, vuosittain vah-

vistettavaan hintaan.  
  

1.8. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan vastaan sähköisiä palveluseteleitä ja 
maksamaan maksuliikenneoperaattorille osuutensa maksuliikennekor-
vauksesta (3%). Tällä hetkellä operaattorina on Vaana Oy. 

  

1.9. Palveluntuottaja suostuu siihen, että palveluntuottajan tiedot julkaistaan 
palveluntuottajarekisterissä www.vaana.fi 

  

1.10. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lu-
kuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta 
kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. 
Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palvelun-
tuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite voidaan laatia 
ja antaa sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle. 

  

1.11. Mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluja alaikäisille nuorille on palvelun-
tuottajan vastuuhenkilön rikosrekisteriote esitettävä Hämeenlinnan kau-
pungin palvelusetelin yhteyshenkilölle.  

  

1.12. Alle 18-vuotiaille palvelua tarjoavan palveluntuottajan tulee pyytää työn-
tekijöiltään nähtäväksi rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta 
vanhempi (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä 504/2002, 22.7.2001/932 4 §). 

  

 
2. Henkilöstö ja osaaminen 
 
Toiminnasta vastaavien työntekijöiden tulee täyttää lakien ja asetusten asettamat sosiaalipalve-
luiden tuottamiseen liittyvät kelpoisuusehdot. Palvelutuottajan henkilöstön tulee olla ammattitaidol-
taan ja asenteeltaan sosiaalipalveluiden tuottamiseen soveltuvaa. Palveluntuottajan on annettava 
kunnalle tiedoksi sosiaalipalvelusta vastaavien työntekijöidensä henkilöstöluettelo nimikkeineen ja 
koulutustietoineen. 
 
Kun palveluntuottaja palkkaa sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkis-
tamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä JulkiSuosikki-rekisteristä.  
 
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden kokonaistilanteen edellyttämällä tasolla, ja hen-
kilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa kohderyhmän osatyökykyisyyden vaikutuksista toimintakykyyn 
ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista. 
 
Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä 
sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta.  

Henkilökunnalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. 

  kyllä ei 
2.1. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluja toteuttava henkilöstö täyttää 

sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaa-
timukset ja henkilöstö suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on 
säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus. 

  

2.2. Palveluntuottaja nimeää kunnalle sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (817/2015) mukaisen palvelusta vastaavan työntekijän ja 
sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- 
tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä 
ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 
(1397/2016) 80 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 81 
§:n mukaiseen laiminlyöntiin. 

  

2.3. Palkatessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palve-
luntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä 
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JulkiSuosikki ja JulkiTerhikki -rekisteristä. 
2.4. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja 

täydennyskoulutuksesta. 
  

2.5. Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstö noudattaa laissa ja valta-
kunnallisissa ohjeissa ja suosituksissa määriteltyä palvelun laatutasoa. 

  

 
 
 
3.  Palvelun sisällön vaatimukset  
 
Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn sopimuksen mukai-
sista palveluista. Kuntouttavan työtoiminnan / sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelman sisältö tar-
kistetaan ja arvioidaan aina, kun asiakkaan tilanne ja edellytykset tavoitteisiin muuttuvat, ja aina 
kunkin jakson päätyttyä. Arviointi tehdään yhdessä kunnan viranhaltijan ja asiakkaan kanssa. 
Tarvittaessa suunnitelman sisältö muutetaan. 
 
Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan 
niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. 
 
Asiakastyössä ja asiakkaan avustamisessa hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja tuetaan 
asiakkaan omatoimisuutta toimintakykyä ylläpitävällä työotteella, sekä seurataan asiakkaan kun-
toutumista. 
 
  kyllä ei 
3.1 Palveluntuottaja on perehtynyt sääntökirjan tavoitteisiin ja sisältöön ja 

sitoutuu noudattamaan sääntökirjan palvelukuvausta.  
  

3.2. Asiakastyössä ja asiakkaan avustamisessa hyödynnetään asiakkaan 
omia voimavaroja ja tuetaan asiakkaan omatoimisuutta toimintakykyä 
ylläpitävällä työotteella, sekä seurataan asiakkaan kuntoutumista. 

  

3.3. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään vain kul-
loinkin voimassa olevan myöntämispäätöksen mukaisiin palveluihin. 

  

3.4. Palvelutuottaja käyttää arvioinnissa Kompassi-työvälinettä sekä muita 
mahdollisia arviointimittareita ja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksis-
ta. 

  

 
 
4. Vaadittava raportointi ja valvonta 
 
  kyllä ei 
5.1. Palveluntuottaja ilmoittaa oma-aloitteisesti kuntaan toiminnassa tapah-

tuvista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. toimin-
nan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, vastuuhen-
kilön vaihtuminen sekä yhteystietojen muuttaminen. 

  

5.2. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kirjalliset reklamaatiot tiedoksi 
kaupungille ja hyväksyy kaupungin tekemät asiakaspalautekyselyt pal-
veluseteliä käyttäville asiakkaille. 

  

5.3 Palveluntuottajalla on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain edel-
lyttämä omavalvontasuunnitelma. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
922/2011). 

  

5.4  Kuntouttavan työtoiminnasta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta raportoi-
daan kirjallisesti kaksi kertaa vuodessa kaupungille 15.7. ja 15.1. men-
nessä sähköpostilla yhteyshenkilölle. 
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6. Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi   
 
  kyllä ei 
6.1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja 

vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja sään-
nöksiä.  

  

6.2. Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan, ylläpitämään ja luovuttamaan kun-
nalle asiakastiedot sekä erottamaan palvelusetelillä tuotettavat asiakirjat 
muista asiakastiedoista. 

  

 
7. Alihankinta perustellusta syystä 
 
7.1. Palveluntuottaja hankkii kuntouttavan työtoiminnan palveluja alihankin-

tana. Palveluntuottaja hyväksyttää alihankkijat tilaajalla kirjallisesti. Täl-
löin palveluntuottaja vastaa asiakkaiden palveluprosessiin keskeisesti 
vaikuttavien alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa kuten 
omasta toiminnastaan. 

  

 
 
Sähköinen palveluseteli 
 
Hämeenlinnan kaupunki pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot palveluseteli-
tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista on julkisesti saatavilla internetissä 
Vaana Oy:n sivuilla. 
 
Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät hakemuslomakkeissa määritellyt kriteerit 
ja sitoutuvat ohjeisiin. Palvelusetelilaissa määriteltyjen (569/2009) edellytysten lisäksi keskeisiä 
ovat henkilöstöön ja palvelun sisältöön liittyvät vaatimukset. Lähtökohtana on, että palvelun tulee 
vastata kaupungin vastaavaa toimintaa. 
 
Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsää-
däntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa ole-
vaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsää-
däntöä. 
 
Palveluntuottaja saa asiakkaalta kunnan sosiaaliviranomaisen yhteistyössä sovitun suunnitelman 
ja palvelupäätöstunnuksella varustetun palvelusetelin. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palve-
lua sääntökirjoissa kuvatulla tavalla.  
 
Palvelusetelillä tuotetusta työstä ei lähetetä laskua kaupungille, vaan palveluntuottaja hoitaa las-
kutuksen Vaana Oy:n internet-pohjaisessa ohjelmassa ikään kuin verkkopankissa asioiden.  
 
Palvelusetelin veloitussykli on palveluntuottajan itse valittavissa. Kuitenkin seteliä täytyy veloittaa 
viimeistään 30 päivää setelin voimassaolon päättymisestä. Vaana Oy tilittää rahat kaksi kertaa 
viikossa pidättäen veloituksen arvosta voimassa olevan palvelupalkkion.  
 
Palvelusetelin arvo sisältää asiakkaan palvelussa oloajan. Muita kustannuksia ei palveluseteliin 
sisällytetä. Palveluntuottaja ei voi periä asiakkaalta muita kuluja.  
 
Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet ja palvelun laatuvaatimukset on kuvattu erillisissä 
palvelusetelin sääntökirjoissa, joihin palveluntuottajan tulee sitoutua.  
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Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi 
hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 
 

a) hyviä kuntoutus- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta; 
 

b) palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan 
ehtoja; 

 
c) palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan erä-

päivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on vä-
littömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan; tai 

 
d) palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä  

elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksella sitoudumme tässä lomakkeessa mai-
nittujen tietojen oikeellisuuteen ja hyväksymiskriteereiden sekä palveluntuottajalle annet-
tujen ohjeiden noudattamiseen. Tämä palvelusetelipalveluiden tuottamissopimus on voi-
massa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisa-
nomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti sopimuskumppaneille. 
 
Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palvelun-
tuottajien rekisteristä irtisanomisaikaa noudattamatta, jos kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa 
palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja.  
 
Kunta voi poistaa erillisellä hallintopäätöksellä luettelosta myös yksittäisen palveluntuottajan, jos 
palveluntuottaja ei täytä tässä lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, kriteerejä ja ohjeita.  
 
 
 
Palveluntuottaja 
 
Paikka ja aika 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
      

 
 
 
Hakemus toimitetaan kahtena kappaleena allekirjoitettuna: 
 
 
Hämeenlinnan kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimi/Asiakasohjaus ja hankinnat tulosalue/ostopalvelupäällikkö 
Raatihuoneenkatu 9 
PL 84 
13101 Hämeenlinna 
 
 
  
Hyväksyjä  
 
Paikka ja aika 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
      

Päätösnumero 
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