ILMOITUS KOTIPALVELUN TUKIPALVELUSTA
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa kotipalveluiden tukipalveluita tai niihin rinnastettavia palveluita
Keravan alueella, tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Keravan kaupungille ennen toiminnan aloittamista, olennaista
muuttamista tai lopettamista. Ilmoitus tehdään tällä lomakkeella ja lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse Keravan
kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon. lmoituksen ja sen liitteiden perusteella
palveluntuottaja liitetään Keravan kaupungin kotipalveluiden tukipalvelutuottajarekisteriin, jota ylläpidetään
Keravan kaupungin internet-sivuilla.
Kotipalvelun tukipalveluja ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, siivous- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 19§).

1. Kyseessä on

☐ Uusi ilmoitus
☐ Toiminnan muutos, mikä?
☐ Toiminnan lopettaminen

Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä
Muutoksen suunniteltu toteuttamispäivä
Toiminnan suunniteltu lopettamispäivä

2. Palveluntuottaja

Nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen virallinen nimi)
Toiminimi
OID-koodi (jos tiedossa)

Y-tunnus
Yhtiömuoto

Kieli

Postiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Laskutusosoite

Verkkolaskutusosoite

Puhelinnumero

Sähköposti

www-sivun osoite
Kotikunta

Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja(t)

Onko palvelujen tuottajaa merkitty työnantajarekisteriin?
Kyllä
Ei

3. Yhteyshenkilö ilmoitusta koskevissa asioissa
Sukunimi

Puhelinnumero

Etunimet

Sähköposti

Lisätietoja
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4. Palvelujen vastuuhenkilö
Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Yhteysosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero, josta tavoitettavissa yksikköön liittyvissä asioissa (myös työajan ulkopuolella)
Sähköposti
Koulutus (tutkintotodistuksesta ja työkokemuksesta selvitys liitteenä)
Tehtävä toimintayksikössä/palvelujen antamisessa

5.

Tulee toimimaan vastuuhenkilönä alkaen

Tuotettavat palvelut ja asiakasryhmät

Kuvaile, minkälaisia palveluja yrityksesi tuottaa sekä millaisille asiakasryhmille ja asiakasmäärille niitä tuotetaan.

6. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

Jos palvelujen tuottajan toimialaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäisille, työskenteleekö toimintayksikössä muussa kuin
työsopimussuhteessa henkilöitä, joiden tehtäviin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa
tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä
henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 4 § 2 momentti)
Ei työskentele
Jos työskentelee, niin ao. henkilöiden nimi ja tehtävän luonne
Nimi

Tehtävien luonne

Rikosrekisteriote esitetty
(kenelle esitetty, kunnan viranomainen
kuittaa allekirjoituksellaan otteen
esitetyksi)

Otteen
päivämäärä
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7. Ilmoituksen liitteet
Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö: jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai
säännöistä
Toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus: käytetyt alihankkijat, selvitys
asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan
ote tai jäljennökset työtodistuksista)
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämä rekisteröidyn informointiasiakirja esim.
tietosuojaseloste/rekisteriseloste)
Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta
Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)
Omavalvontasuunnitelma
7. Luettelo palveluista (Keravan kaupungin kotipalveluiden tukipalvelutuottajarekisteriä varten)
Luettele yrityksesi tuottamat kotipalveluiden tukipalvelut (max 30 sanaa). Luettelo tukipalveluista julkaistaan Keravan
kaupungin kotipalveluiden tukipalvelutuottajat-rekisterissä.

8. Allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus
Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset) ja säätiöiden puolesta
nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao.
rekistereistä.

Nimenselvennys
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