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Yksityiset sosiaalipalveluita tuottavat toimijat
Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 §:ssä
mainittuja sosiaalihuollon palveluita. Tällaisia palveluita ovat mm. siivous-, ateria-, ulkotyö-,
asiointi- ym. vastaavat palvelut. Asiakkaan on mahdollisuus ostaa näitä palveluita
arvonlisäverottomana palveluna, mikäli palvelun tuottava yritys on tehnyt kirjallisen ilmoituksen
toiminnastaan kunnan sosiaaliviranomaiselle.
Näihin arvonlisäverottomiin palveluihin asiakkaalla on oikeus silloin, kun asiakkaalla voidaan
todentaa olevan tarve sosiaalipalveluihin. Tästä syystä asiakkaan ja palveluntuottajan on
solmittava kirjallinen palvelusopimus ja tehtävä hoito- ja palvelusuunnitelma sovituista
palvelutehtävistä.
Verohallinto on tehnyt ohjeen (604/40/2011) siitä, miten yritys voi toimia verotuksen osalta.
Kotitalousvähennyksen hakeminen on asia, joka on myös hyvä huomioida. Asiakas itse tai hänen
läheisensä, jos ostavat palvelua esim. ikäihmiselle, ovat oikeutettuja saamaan palvelun
hankinnasta kotitalousvähennyksen. Asiasta lisätietoja:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-javahennykset/kotitalousvahennys/

Ennen toiminnan aloittamista
Yritystoimijan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista
muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Kun yritys tuottaa
kotipalvelun tukipalveluja (mm. siivous-, ateria-, ulkotyö-, asiointi- ym. vastaavat palvelut), tulee
yritys hyväksyä kunnan ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin.
OLE YHTEYDESSÄ ikäihmisten palvelujohtajaan jo etukäteen ja kerro yritystoiminnastasi tai sen
aloittamiseen liittyvistä suunnitelmista. Todennäköisesti keskustelu auttaa ja tukee sinua
pohtimaan yritystoimintaan liittyviä mahdollisia tarpeita ja haasteita.
TÄYTÄ lomake https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/ilmoitus-yksityisestasosiaalipalvelutoiminnasta-aluehallintovirasto/05ef75f2-951b-4e96-b7ee-1e9966e0efbd

LIITÄ MUKAAN TARVITTAVAT LIITTEET:
-

ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai
säännöistä
toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, käytetyt alihankkijat,
selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne) ja toiminnasta kertova esite
jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
(esim. jäljennökset työtodistuksista)
henkilötietolain mukainen ote rekisteriselosteesta (saatavilla osoitteesta tietosuoja.fi)
omavalvontasuunnitelma
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OMAVALVONTASUUNNITELMA: Omavalvonnan tarkoitus on, että toimintayksiköllä on kirjallinen
suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palvelussa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen
kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja
korjaamaan. Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmalle on mallipohja, jota tukipalveluyrittäjä
voi soveltuvin osin käyttää. (Valviran internetsivusto:
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta ).

PALAUTA lomake Lapuan kaupunki / ikäihmisten palvelujohtaja, palvelukeskus Hopearinne,
Sairaalantie 5, 62100 Lapua

LISÄTIETOJA ikäihmisten palvelujohtaja etunimi.sukunimi@lapua.fi tai puh. 044 438 4171

Asian käsittely
Hakemuksen saavuttua ikäihmisten palvelualueen viranhaltija on yhteydessä yritystoimijaan ja käy
läpi ilmoitukseen kirjatut toiminnan sisältöasiat. Tarvittaessa myös tavataan ennen
päätöksentekoa.
Päätöksen asiasta tekee ikäihmisten palvelujohtaja. Päätös annetaan tiedoksi yritykselle. Jos
päätös on myönteinen, yrityksen yhteystiedot liitetään kaupungin internetsivuilla ylläpitämään
yrittäjärekisteriin.

Yritystoimijan vastuut
Jos asiakkaan ostamat palvelut tukevat hänen kotona pärjäämistään eli voidaan luokitella
kotipalvelun tukipalveluiksi, on yrittäjän ja asiakkaan tehtävä
-

kirjallinen palvelusopimus
kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma

(sopimuksen ja suunnitelman malli liitteenä)
Lapuan kaupungille tulee vuosittain päivittää yksityisen toimijan tiedot. Listaus toimitettavista
tiedoista toimitetaan kaupungin ikäpalveluiden vatuualueelta toimijalle. Ikäpalveluiden
vastuualueelta ohjataan ja neuvotaan tarpeen mukaan. Myös valvontakäyntejä tai –tapaamisia
tehdään.
Jos yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia, esim. henkilöstövaihdos, yritystoiminnan muutos
(esim. toiminimestä osakeyhtiöksi) tai yritys lopettaa toimintansa, tulee näistä toimittaa kirjallinen
tieto osoitteella:
Lapuan kaupunki, ikäihmisten palvelujohtaja
Sairaalantie 5, 62100 Lapua
tai sähköpostitse palveluohjaus@lapua.fi.

