ILMOITTAUTUMINEN
Palvelusetelillä hankittavan kotihoidon tukipalvelujen siivouspalvelujen
palvelusetelituottajaksi
Siivouspalveluilla tuetaan ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista.
Siivouspalveluseteleitä myönnetään 75 vuotta täyttäneille henkilöille sekä kuntonsa vuoksi
siivousapua tarvitseville pitkäaikaissairaille, jotka täyttävät setelien saamiselle asetetut tulorajat.
Tulorajat ja palvelusetelin arvo vahvistetaan perusturvalautakunnassa vuosittain, vuonna 2016
setelin arvona oli 23 €/ tunti. Vuoden 2017 setelin arvo vahvistetaan tammikuun
perusturvalautakunnassa.
Ylöjärven kaupunki varaa talousarvion puitteissa määrärahan siivouspalvelujen järjestämiseen.
Vuonna 2017 määräraha on 30 000 €. Palveluseteliasiakkaille myönnetään keskimäärin 2
siivouspalveluseteliä kuukautta kohden. Siivoussetelit myönnetään kerralla kalenterivuodelle.
Siivoussetelien saajille ilmoitetaan palvelusetelin myöntämisen yhteydessä hyväksytyt toimittajat
hintoineen. Asiakkaat valitsevat itse tuottajalistalta siivousyrityksen.
Yksi siivousseteli kattaa yhden siivoustunnin. Yleisimmin siivousta on ostettu kaksi tuntia kuukautta
kohden. Asuntojen koon ja siivoustarpeen vaihtelun vuoksi asiakas voi sopia siivouspalvelun
tuottajan kanssa siivouksen jaksotuksesta myös muulla tavoin. Lähtökohtana kuitenkin on, että
jaksotus on niin säännöllinen että siivoussetelit riittävät koko myöntämiskaudelle.
Asiakas luovuttaa palvelun tuottajalle tehdyistä siivoustunneista allekirjoitetut palvelusetelit. Hinnan
erotuksen asiakas maksaa palvelun tuottajalle, asiakkaalle henkilökohtaisesti osoitettua laskua
vastaan. Palvelusetelin osuuden tuottaja laskuttaa suoraan kaupungilta siten, että laskun liitteenä
toimitetaan asiakkaan allekirjoittamat palvelusetelit.

Palvelut, joita ilmoittautuminen koskee
Ilmoittautuminen pyydetään siivouspalveluista, joka tehdään kotihoidon siivouspalvelusetelin
saaneiden asiakkaiden kodeissa.
Yrityksen ilmoittaman siivouspalvelun tuntihinnan tulee sisältää kaikki kustannukset eli tehtävän
työn, sisältäen myös välineiden ja matkojen osuuden. Matkakuluja ei voi periä erikseen
asiakkaalta.
Ilmoittautumisissa käytetään pohjana nettohintoja (hinta ilman arvonlisäveroa).
Palveluista tulee ilmoittaa arvolisäveroton hinta sekä erikseen tieto palvelun
arvonlisäveroprosentista. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko siivouspalvelujen tuottaja hakeutunut
verotuksessa sosiaalipalveluja tuottavaksi toimiyksiköksi ja siinä tapauksessa oikeutettu alv 0 %
palvelumyyntiin sosiaalihuollon asiakkaille.
Palvelujen laadulliset ehdot
Kaikilta palveluntuottajan kotisiivouksen henkilöstöltä edellytetään kokemusta siivoustyöstä
yksityiskodeissa.
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Ilmoittautumisen liiteasiakirjoina pyydetään:
1) Yrityksen nimi, toimiala ja yhteystiedot
2) Palveluntuottajan kokemus kotisiivoustoiminnassa.
3) Siivouspalvelua suorittavan henkilöstön määrä, koulutus ja työkokemus.
Henkilöstöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta ja riittävää
työkokemusta, joista annetaan selvitys ilmoituksen mukana, esim. jäljennökset
todistuksista.
4) Todistus palveluntuottajan kuulumisesta yrittäjän eläkelain piiriin ja
vakuutuslaitoksen todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
5) Todistus verojen maksamisesta
6) Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
7) Selvitys arvonlisäverolain soveltamisesta
8) Kaupparekisteriote (koskee alle 3 vuotta alalla toimineita yrityksiä)
9) Palvelun laatu- ja hintatiedot ( liite A)
Hintatieto annetaan kokonaishintana/ tunti.
Kokonaishinta pitää sisällään kaupungin ja asiakkaan osuudet.
Ilmoitettujen hintojen tulee olla sitovia 31.12.2017 saakka
10) Selvitys siitä, onko yritys ilmoittautunut ja merkitty jonkin kunnan yksityisen
sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin kotihoidon tukipalvelujen tuottajana ja
onko yritys tehnyt omavalvontasuunnitelman.
.
Valintaperusteet
Laatu- ja hintavaatimukset asianmukaisesti täyttävät palveluntuottajat otetaan tuottajalistalle.
Tuottajalistalle otettavien yritysten siivouspalvelujen tuntihinta voi olla korkeintaan 50 % kalliimpi
kuin palvelun edullisin tarjottu hinta.
Hylkäämisperusteet
Vain pyynnön mukaisella lomakkeella annetut ilmoittautumiset hyväksytään. Ilmoittautuja voidaan
jättää pois, jos esitetyt vaatimukset eivät täyty. Listalle ei voida myöskään hyväksyä yritystä, joka ei
ole tehnyt ilmoitusta kunnalle sosiaalihuollon palvelujen tuottajana, kotipalvelujen tukipalveluja
(mm.) siivousta tuottavana tahona.
Ilmoittautuminen
Yritysten on ilmoitettava halukkuudestaan ryhtyä palveluntuottajaksi 05.01.2017 klo 15.00
mennessä osoitteeseen: palveluohjaaja Eija Moisio, Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai
sähköpostitse: eija.moisio@ylojarvi.fi. Lisätietoja saa myös p. 040 1331446.

2

