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Henkilöstä tiedot toimitetaan tällä lomakkeella palvelusetelituottajaksi tultaessa, tarkastuskäyntien yhteydessä ja erikseen pyydettäessä 

PALVELUSETELITUOTTAJAN HENKILÖSTÖLOMAKE 

 
 
Palvelutuottaja 

   
 
Palvelutuottajan y-tunnus 

 

 
Palvelutuottajan 
vastuuhenkilö 

   
 
Vastuuhenkilön koulutus 

 

 
 
Paikka ja aika 

   
Vastuuhenkilön rikosrekisteri- 
otteen tarkistuspäivä 

 

 
 
Allekirjoitus 

    

 
 
(nimenselvennys) 

    

 

  



1. KOKO VAKINAINEN HENKILÖSTÖ, MYÖS OSA-AIKAISET JA OPPISOPIMUSOPISKELIJAT 
 

Tehtävänimike Työaika 
h/vko 

Koulutus, tutkinto 
valmistumisvuosi 

Ammatillinen ja erityis- ja lisäkoulutus ja 
valmistumisvuosi 

Muu erityisosaaminen Lääkehoitokoulutuksen 
viimeisin päivitys 

Rikosrekisteriotteen 
tarkistuspäivä 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



2. KOKO TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ, MYÖS OSA-AIKAISET JA OPPISOPIMUSOPISKELIJAT 
 

Tehtävänimike Työaika 
h/vko 

Koulutus, tutkinto 
valmistumisvuosi 

Ammatillinen ja erityis- ja lisäkoulutus ja 
valmistumisvuosi 

Muu erityisosaaminen Lääkehoitokoulutuksen 
viimeisin päivitys 

Rikosrekisteriotteen 
tarkistuspäivä 

       

       

       

       

       

       

 

Lomakkeen palautus 

Ikääntyvien tehostettu palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuen lakisääteiset vapaat ja rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut  

Siilinjärven kunta / Hoiva- ja vanhuspalvelut     
PL 5, 71801 Siilinjärvi   

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 

Siilinjärven kunta / Sosiaali- ja perhepalvelut 
PL 5, 71801 Siilinjärvi 
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