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Lääkäripalvelun tilausvahvistus

PALVELUNTUOTTAJA

Palveluntuottajan nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilön nimi

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

LÄÄKÄRIN TIEDOT

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite (koti) Puhelinnumero

Koulutus

JulkiTerhikin rekisteröintinumero VRK-kortin numero SV-numero

Kokemus

Erityisosaaminen

Muut tilauksessa edellytetyt tiedot

Vantaan kaupunki – Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala – Terveyspalvelut
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TILAAJA (VANTAA)

Palveluyksikkö

Tilaajan nimi

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

TYÖSKENTELYN KOHDE

Toimipisteen nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilön nimi

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Kustannuspaikka

TILAUKSEN SISÄLTÖ

Työnkuva

Muita vaatimuksia

Työjakso (-jaksot)

Tuntimäärät (%)

Veloitusperuste

Muita tilauskohtaisia lisäehtoja

Vantaan kaupunki – Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala – Terveyspalvelut
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ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys Tilaajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimike

Päiväys Palveluntuottajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimike

Lääkäripalvelujen tilauksessa ja tuottamisessa noudatetaan Vantaan ja Palveluntuottajan kanssa 
tehdyn puitesopimuksen hinnastoa ja sopimusehtoja (VD/2659/02.08.00.00/2020). Palveluntuottajan 
kevennetyssä kilpailutuksessa tarjoama hinta on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin palveluntuottajan 
hinta puitejärjestelyn ostojärjestyksessä.

Kaupunki voi yksittäisen tilaustarpeen vaatiessa määrittää tilauskohtaisia lisäehtoja ja vaatimuksia, 
jotka täydentävät tai osaltaan korvaavat osioiden palvelukuvauksissa esitettyjä ehtoja ja vaatimuksia.

Mikäli palveluntuottaja ottaa tilauksen vastaan, hän myös sitoutuu tuottamaan palvelua. Tilauksessa 
ilmoitetuista tuntimääristä ja muista ehdoista voidaan poiketa tilaajan toimipaikan esimiehen kanssa 
erikseen sovittaessa.

Mikäli muut toistuvat ongelmat, kuten palveluun, tilaukseen, laskuun tai muuhun liittyvät ongelmat 
eivät ole korjaantuneet reklamaation ja yhteistyöpalavereissa käsittelyn jälkeen on tilaajalla oikeus 
purkaa sopimus ilman erillistä irtisanomisaikaa.

Mikäli palveluntuottaja rikkoo oleellisesti sopimusvelvoitteitaan, eikä se ole korjannut menettelyään 20 
päivän kuluessa kaupungin kirjallisesta ilmoituksesta, tilaaja voi turvautua toiseen palveluntuottajaan 
tai muun kolmannen osapuolen käyttämiseen, kunnes menettely on korjattu.
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