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12 §
Lämpimät kädet Oy:n toimiminen yksityisten sosiaalipalvelujen tu-
kipalvelujen tuottajana

HEL 2021-013720 T 05 00 01

Päätös

Vammaistyön johtaja päätti hyväksyä Lämpimät kädet Oy:n yksityisistä 
sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaiseksi sosiaalipalvelu-
jen tukipalvelujen tuottajaksi. Yritys merkitään Helsingin kaupungin 
henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisteriin. Tämä 
päätös koskee vain yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuotta-
mista Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on vastaanottanut 
17.12.2021 Lämpimät kädet Oy:n (y-tunnus 3249933-6) ilmoituksen 
yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta. 

Lämpimät kädet Oy on rekisteröity 30.11.2021. Yritys tuottaa vammai-
sille henkilöille henkilökohtaista apua. Yritys tuottaa henkilökohtaisen 
avun palvelua aikuisille ja alle 18 –vuotiaille asiakkaille. Yrityksen pal-
veluiden vastuuhenkilön rikosrekisteri on pyydetty esitettäväksi rikosre-
kisterilain 6 b §:n nojalla ja se on tarkistettu 3.3.2022. Yllämainitulla 
henkilöllä ei ole Suomen rikosrekisterissä merkintöjä. Päätös ei sisällä 
kotipalvelun tukipalveluita. Palvelu perustuu palvelusopimukseen. Yri-
tyksellä on toiminta- ja omavalvontasuunnitelma. 

Yritys täyttää palvelun vastuuhenkilön työkokemuksen ja toimitettujen 
liitteiden perusteella sosiaalipalveluna tuotettavan yksityisten kotipalve-
lun tukipalveluihin rinnastettavan henkilökohtaisen avun palvelun tuot-
tamiselle esitetyt vaatimukset. 

Lämpimät kädet Oy:n ilmoituksen mukainen palvelu yksityisten sosiaa-
lipalvelujen tuottamisesta katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi 
yksityiseksi sosiaalipalveluksi. 

Kotipalvelujen tukipalveluille tai niihin rinnastettaville palveluille vaati-
muksena on, että asiakkaan tarve täyttää sosiaalihuollon edellytykset. 
Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta 
tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Sosiaali-
huoltoon on oikeutettu, jos ei selviä ilman apua tavanomaiseen elä-
mään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelun tulee myös aina 
perustua palvelu-, hoito- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan, jota 
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tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (812/2000) 7 §:ssä. 

Aluehallintoviraston mukaan varsinaisen sosiaalipalvelujen tuottajan 
alihankkijana toimivan tukipalvelujen tuottajan kunta voi hyväksyä tuki-
palvelujen tuottajaksi siltä osin, kuin se antaa palveluja nimenomaan 
sosiaalihuollon asiakkaille. 

Yksityisen sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottaja on velvollinen laati-
maan toiminnastaan omavalvontasuunnitelman, joka on pidettävä julki-
sesti nähtävänä. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadin-
nasta löytyy sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran si-
vuilta (http://www.valvira.fi/). Tukipalvelujen tuottajan on seurattava 
omavalvontasuunnitelmansa toteutumista ja pyydettäessä esitettävä 
suunnitelma kunnan ja valtion viranomaisille. 

Verohallinnon ohjeen (604/40/2011) mukaan palvelujen arvonlisävero-
ton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palveluntuottaja on mer-
kitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai, että palveluntuottaja 
on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan. 

Toiminnan muuttuessa, esimerkiksi vastuuhenkilön vaihtuessa, toimin-
nan laajentuessa tai päätyessä, tulee siitä tehdä ilmoitus Helsingin 
kaupungille aluehallintoviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 20.8.2013 § 265 oikeuttaa vam-
maistyön johtajan tai hänen sijaisensa hyväksymään yksityisen sosiaa-
lipalvelutuottajan henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystie-
torekisteriin.
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