
Voit täyttää lomakkeen valmiiksi tietokoneellaja-/tai tulostaa lomakkeen 

täytettäväksi. Tyhjennä lomake tulostamisen jälkeen. 

Palautusosoite: 
Kirjaamo, PL 8041 Lapin hyvinvointialue / LKS 96101 Rovaniemi 
tai sähköpostilla kirjaamo@lapha.fi 

Lapin hyvinvointialue 
Lappi buresveadjinguovlu
Laapi pyereestvaijeemkuavlu 
Lappi pue'rrvååjjamvu'vdd

Hakemus Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden 

palveluiden palvelutuottajarekisteriin, 

sekä ilmoitus ilmoituksenvaraisten yksityisten 

sosiaalipalveluiden tuottamisesta

1. Ilmoitus ilmoituksenvaraisten 2. Palvelutuottajarekisterin valinta.
yksityisten sosiaalipalveluiden
tuottamisesta Lapin hyvinvointialueella Tukipalvelut

Koti hoito Tukipalvelut 

Yhteisöllinen asuminen Koti hoito 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Lääkkeiden annosjakelu 

3. Yrityksen tiedot

Palveluntuottaja

Osoite

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Yrityksen omistaja/edustaja

V-tunnus

Yrityksen toimintamuoto 

Osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö Toiminimi 

Osuuskunta Rekisteröity yhdistys Säätiö 

Muu, mikä? 

mailto:kirjaamo@lapha.fi


Yrityksen yhteyshenkilön tiedot 

Yhteyshenkilön nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

4. Allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä 

Paikka ja aika 

Nimenselvennys Allekirjoitus 

Allekirjoituksellaan palveluntuottajan vastuuhenkilö vakuuttaa tässä hakemuksessa 

annetut tiedot oikeiksi. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan ajankohtaista 

lainsäädäntöä ja täyttämään palveluntuottajalle asetetut vaatimukset. 

Vahvista n ja vakuutan tiedot oikeaksi ja sitoudu n palvelusetelipalveluntuottajaa koskeviin 

velvoitteisiin. 



5. Liitteet palveluntuottajarekisteriin hakeutumisessa:

l. Selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993)

mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

2. Kaupparekisteriote, Lapin hyvinvointia lue

3. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

annetun lain (1346/1999) 20 b §:n l momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka

viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä,

4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva

maksusopimus on tehty,

5. Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain mukaisen vakuutuksen tai muun

vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus

huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien

henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista

vakuutuskäytäntöä voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta

(palveluntuottajan vakuutusyhtiö)

6. Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä,

7. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

8. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

9. Omavalvontasuunnitelma,ja

10.Luvanavaraisen yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan valvontaviranomaisen

myöntämä lupa toiminnalle

11. Hinnasto

Toimitettavien verovelkatodistuksen ja vakuutusyhtiön todistuksen tulee olla alle 

kolme (3) kuukautta vanhoja. 
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