
 

   

HAKEMUS  PALVELUSETELIN  PALVELUNTUOTTAJAKSI  

 

 
PALVELUNTUOTTAJAN  TIEDOT 

Palveluntuottajan nimi Y-tunnus 

Osoite Puhelinnumero ja telefax 

Yhteyshenkilö Sähköposti 

 

          uusi hakemus                                     muutoshakemus                                jatkohakemus 

        

 

Palvelusetelin kautta tuotettavien palveluiden edellytys on, että palveluntuottaja on tehnyt il-

moituksen toiminnastaan PPKY Selänteelle yksityisistä terveyspalveluista.  

 

Toiminnan aloittamispäivämäärä PPKY Selänteessä_____________________________________ 

(koskee muutos- ja jatkohakemusta) 

 

 
PPKY  SELÄNNE  TÄYTTÄÄ  

 

Hakemuksen saapumispäivä ________________________________________________________ 

 

Hakemuksen vastaanottaja   ________________________________________________________ 

 

Hakemuksen käsittelypäivämäärä____________________________________________________ 

 

Palveluntuottajaksi hyväksymispäätöstä tekemässä mukana olleet henkilöt:   

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



                       

                                                                   

  

   SOPIMUSEHDOT  

 

Jättäessään hakemuksen palveluntuottaja suostuu seuraaviin ehtoihin 

Palveluntuottaja 

1. kuuluu ennakkoperintärekisteriin 

2. on lääninhallituksen (AVIRAN) myöntämä yksityisen terveydenhuollon toimilupa 

3. antaa hakemuksen käsittelijälle oikeuden tarkistaa yritystä koskeva tiedot lääninhallituk-

sen rekisteristä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (alv-verollisuus, ennakkoperintä)  

4. on vastuuvakuutus 

5. ei saa palveluun RAY:n tai muun vastaavan ulkopuolisen rahoituksen tukea; ei koske 

mahdolliseen ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyvää rahoitusta 

6. täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien 603/2000 ja 

vastaavien asetusten 1208/1996 vaatimukset 

7. ja tämän henkilöstö sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa 

8. on dokumentointijärjestelmä ja asiakasrekisteri (kuvaus liitteessä) 

9. saa tehdä asiakkaille asiakaskyselyjä 

10. sitoutuu tarkistamaan aina asiakkaan palvelusetelipäätöksen ja noudattaa sen sisältöä sekä 

tarkastaa setelien numeroiden yhteneväisyyden päätöksessä kirjattuihin sarjanumeroihin 

11. sitoutuu yhteistyöhön PPKY Selänteen kanssa 

12. sitoutuu ilmoittamaan mahdollisia palvelusetelin toimivuuden kehittämisideoita sekä päi-

vittämään yhteystietojaan ym. tietoja tällaisesta ilmoitettaessa tai kysyttäessä PPKY Selän-

teen palvelusetelistä vastaavalle 

13. suostuu ammatillisesti täydennyskouluttamaan työntekijöitänsä kolme päivää vuodessa 

14. toimittaa tiedot alihankkijoista ja vastaa heidän toiminnastaan kuin omasta toiminnasta 

15. sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin ja laadun tason ylläpitämiseen ja kehittämiseen vuoden 

2013 ajaksi 

16. sitoutuu kysyttäessä esittämään Valviran, ammatillisen koulutuksen ja lisä- ja täydennys-

koulutustodistukset 

 

Palvelusetelintuottajaksi valitsemisen esteet ja sopimuksen irtisanomisen perusteet 

1. palveluntuottaja on syyllistynyt ammatinharjoittamisessaan vakavaan menettelyrikko-

mukseen tai tuomittu lainvoimaisella päätöksessä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä 

lainvastaisesta teosta 

2. on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön kohdistuneesta rikoksesta 

3. on antanut vääriä tietoja yrityksestä tai laiminlyönyt kouluttautumis- ja kehittämisvelvoi-

tetta 

4. on väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa, tai toiminut sääntökirjan ehtojen 

vastaisesti 

5. on tehnyt konkurssin tai sellainen on vireillä, on päätetty asettaa selvitystilaan, on yritys-

saneerausohjelmassa, velkajärjestely on vahvistettu tai vireillä 

6. on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen 

7. on muuttanut palvelusetelin sisältöä ilman PPKY Selänteen suostumusta 

8. palveluntuottaja voidaan irtisanoa määräajaksi (2 vuotta) kahdesta kirjallisesta huomau-

tuksesta, ja mikäli hän vielä keskustelutilaisuuden jälkeenkin toimii sopimusta rikkoen 



 

 

SOPIMUSEHTOJEN  HYVÄKSYMINEN 

 

Sopimuksen voimassaolo  

 

1. Tämä sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka tai niin kauan kuin sopimus irtisanotaan 

jommankumman osapuolen toimesta irtisanomisperusteiden tai toiminnassa tapahtuvien 

muutosten perusteella.  

 

2. Palvelusetelien myöntämisen jatkuessa 31.12.2013 jälkeen sopimuksen voimassaolo jat-

kuu. Tässä tapauksessa hakijalla on oikeus vuosittain päivittää sopimuksen tiedot. 

 

3. Palveluntuottajan tässä ilmoittamien hintojen muuttaminen tulee tehdä vuosittain 1.10. 

mennessä.  

 

4. Uudet hinnat tulevat voimaan seuraavan vuoden alussa. Hinnat julkaistaan yhteisessä Se-

länteen asiakasrekisterissä.  

 

5. Uusien palveluntuottajien hakeutuessa rekisteriin, ne lisätään siihen kriteerien täyttyessä 

kaksi kertaa vuodessa.  

 

 

Olen lukenut yleiset ja yhdessä hyväksymishetkellä läpikäydyt perusteellisemmat palveluntuot-

tajaksi hyväksymis- ja laatukriteerit (palveluntuottajan opas) ja sitoudun noudattamaan niitä.  

 

 

 

 

_____________________________________         _______________________________________ 
Paikka ja aika                                                                                Allekirjoitus ja asema  sekä nimen selvennys 

                                                                                                        yrityksen puolesta  

                           

Hakulomakkeet mukana toimitettavat liitteet 

 todistus maksetuista veroista (verovirasto) 

 todistus maksetuista sosiaaliturvamaksuista 

 oikeaksi todistettu kopio vastuuvakuutustositteesta (palveluntuottajan vakuutusyhtiö) 

 yrittäjäeläketodistus 

 

Enintään kaksi kuukautta vanhat todistukset ja rekisteriote hyväksytään. 

 

Hakulomakkeen mukana tulee toimittaa täytettynä 

 PALVELUNTUOTTAJAN TARJOAMAT PALVELUT -LOMAKE sekä FYSIO-, TOIMIN-

TA-, LYMFA- JA JALKATERAPIOIDEN TARKEMMAT TIEDOT -lomake. 

 



                       

                                                                   

  

 

PALVELUNTUOTTAJAN TARJOAMAT PALVELUT 

 Rastittakaa palvelut, joita haluatte tuottaa palveluseteliasiakkaille sekä palvelun voimassa-

oleva kokonaishinta 1.1. – 31.12.2013. 

 Palveluntuottajan saama palvelun kokonaishinta muodostuu kunnan maksamasta palvelu-

setelin arvosta ja asiakkaan maksamasta omavastuuosuudesta. 

 Palveluntuottajarekisteriin asiakkaiden valittavaksi merkittävät hintatiedot tulee ilmoittaa 

tarkasti ja helppolukuisesti.  

 

PALVELUT                                                                                                                    hinta á 

 

 

Fysioterapia 45 min  
 mm. fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi, terapeuttinen harjoittelu, nivelten 

mobilisointi, stabilointi, manipulointi  

 

 

 

 Fysioterapia 60 min  
 mm. fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi, terapeuttinen harjoittelu, nivelten 

mobilisointi, stabilointi, manipulointi 

 

 

 

 

Toimintaterapia 45 min 
 mm. toimintamahdollisuuksien arviointi, suunnitelma, toimintamahdollisuuksien edis-

tämisen harjoittelu ja toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus 

 

 

 

 Toimintaterapia 60 min 
 mm. toimintamahdollisuuksien arviointi, suunnitelma, toimintamahdollisuuksien edis-

tämisen harjoittelu ja toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus 

 

 

 Toimintaterapia 90 min 
 mm. toimintamahdollisuuksien arviointi, suunnitelma, toimintamahdollisuuksien edis-

tämisen harjoittelu ja toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus 

 

 

 Lymfaterapia 60 min   

 Lymfaterapia 90 min  

 Kliininen jalkahoito   

 Kovettumien poisto  

 Muu, mikä   

 

 

Matkakorvausten määräytymisperuste:  

 PPKY Selänne ei maksa matkakorvauksia. Matkaan käytetty aika ei lyhennä terapia-aikaa. 

Kela maksaa matkakorvaukset lähimmälle palveluntuottajalle. PPKY Selänne maksaa ko-

tikäyntilisän 50 % silloin kun se on perustellusti erikseen myönnetty. 

 

 

PALVELUNTUOTTAJA    TÄYTÄ SEURAAVAN SIVUN  

 

- PALVELUITA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT -lomake.  

 

 

 



 

FYSIO-, TOIMINTA-, LYMFA JA JALKATERAPIOIDEN TARKEMMAT TIEDOT  

 

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT  

 

HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE:   PPKY Selänne 

Haapajärven terveyskeskus 

Männistönkatu 6 

85800 HAAPAJÄRVI 

 

LISÄTIETOJA PALVELUSETELISTÄ    Tarja Vaitiniemi  Juha Tikkanen 

sähköposti: etunimi.sukunimi@selanne.net hoitotyönjohtaja   fysioterapeutti  

    p. 044 4456 920 p.044 4457 767 

 

Perusteet           Palveluntuottaja on lääninhallituksen rekisterissä.  

Hoitohenkilökunta, 

koulutus ja  

työkokemus 

 

 
Luettele työntekijöiden 

nimet ja koulutustaso 

sekä muut koulutukset 

ajankohtineen, jotka 

liittyvät fysio-, toimin-

ta-, lymfa- tai jalkate-

rapian sekä työkoke-

mus alalta Lisälehti  -
lomakkeella 

 

Palveluntuottaja toimittaa pyydettäessä henkilöstön ammatillisen koulutuksen todis-

tukset ja  lisä- ja täydennyskoulutustodistukset. 

 
Alihankintana hankittavan firman nimi ja osoite:______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

alihankintafirman henkilömäärä ____________________________________ 

  
koulutustaso 

 

Vastaavan terapeutin nimi ja työkokemus alalta.  

 

 

 

 

 

Dokumentointi- 

järjestelmä ja  

asiakasrekisteri 

Kuvaa dokumentointijärjestelmäänne ja asiakasrekisteriä 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Tilat, laitteet ja 

varusteet 

Kuvaa lyhyesti fysio- ja toimintaterapianne käytössä olevia tiloja, varusteita ja laitteita 

sekä atk-ohjelmistoa.  

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 



                       

                                                                   

  

   Lisälehti 
 

 

 
 

 

Terapeutin nimi  

 

 

 

 

Koulutus-

taso  

YAMK, 

AMK, 

OPISTO  

 

Työko-

kemus 

 

 

 

Lisä- ja täydennyskou-

lutuksen nimi  

 

 

 

Ajankohta – alleviivaa kahden viimei-

sen vuoden aikana tapahtunut koulu-

tus 

 

 

 

    

     

     

     

     

     

    


