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Yksityisten sosiaalihuollon tukipalveluilmoitusten käsittely Helsingissä
Tukipalvelutuottajaksi hakeutumisen vaiheet lyhyesti:




Jos yksityinen palveluntuottaja tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja sosiaalihuollon asiakkaille, yritys
pitää hyväksyä kaupungin ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriin
(=tukipalvelutuottajarekisteriin).
Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja-,
asiointi- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.
Yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriin pääsemiseksi palveluntuottajan pitää tehdä
kirjallinen ilmoitus ennen suunniteltua toiminnan aloittamista sille kaupungille/kunnalle, jossa
palveluja tuotetaan. Huomioitavaa on, että ilmoituksen käsittelyaika on 4-6 kk.

1. Palveluntuottaja täyttää sosiaalipalvelujen ilmoituksen sekä seuraavat liitteet:
Ilmoitus:
o Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta (word)
Liitteet:
o Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
o Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai
säännöistä
o Toimintasuunnitelma
o Jäljennökset palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja jäljennökset työtodistuksista
o Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä:
Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (Potilas- ja asiakasrekisterinpito) (word)
o Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma:
Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma lomakepohja (doc)
2. Palveluntuottaja lähettää ilmoituksen liitteineen Helsingin kaupungin Kirjaamoon. Osoite: Helsingin
kaupungin Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
3. Kirjaamosta ilmoituksen käsittely ohjataan Helsingin kaupungin tukipalveluiden valmistelijalle.
4. Tukipalveluiden valmistelija tarkastaa, että ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Mikäli
ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, valmistelija pyytää palveluntuottajaa
toimittamaan puuttuvat liitteet ja lisäselvitykset kaupungin Kirjaamoon ennen kuin asian käsittelyä
voidaan jatkaa.
5. Tukipalveluiden valmistelija kutsuu palveluntuottajan edustajan tapaamiseen, kun ilmoitus
liitteineen (myös omavalvontasuunnitelma) ovat kaikilta osin kunnossa.
6. Kaupunki hyväksyy tukipalvelun tuottajan kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi
lähettämällä tästä päätöksen palveluntuottajalle kotiin sekä merkitsee palveluntuottajan tiedot
yksityisten sosiaalipalvelujen antajien tukipalvelurekisteriin.

Huom! Palveluntuottajan, joka on hakenut luvan toimintaansa Aluehallintovirastolta, ei tarvitse tehdä
erillistä ilmoitusta kotipalvelun tukipalveluista, jos ne ilmenevät Aluehallintoviraston lupahakemuksesta.
Jotta palveluntuottaja voidaan hyväksyä Helsingin kaupungin yksityisten sosiaalipalvelujen
tukipalvelurekisteriin, palveluntuottajan täytyy toimittaa Aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien
rekisteriotetodistus kaupungin Kirjaamoon ja pyytää yrityksen lisäämistä Helsingin kaupungin
tukipalvelurekisteriin.
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1. Tuottaja täyttää
sosiaalipalvelujen
ilmoituksen sekä
tarvittavat liitteet.
7. Tuottaja saa
päätöksen
tukipalvelurekisteriin
hyväksymisestä/
hylkäämisestä.

6. Valmistelija
kutsuu tuottajan
tapaamiseen, kun
ilmoitus liitteineen
on kunnossa.

2. Tuottaja lähettää
ilmoituksen
liitteineen
kaupungin
Kirjaamoon.

Tukipalvelutuottajaksi
hakeutuminen
Helsingissä

5. Jos ilmoitus on
puutteellinen,
valmistelija pyytää
tuottajaa
toimittamaan
lisäselvitykset
Kirjaamoon.

4. Valmistelija
tarkastaa, että
ilmoituksessa on
kaikki tarvittavat
tiedot ja liitteet.

3. Kirjaamosta
ilmoituksen käsittely
ohjataan asian
valmistelijalle.
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1. Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 §:ssä mainittuja
sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa,
joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liiketai ammattitoimintaa harjoittamalla.
Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on
tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille
kaupungille/kunnalle, jossa palveluja annetaan.









Jos yksityinen palveluntuottaja tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja
sosiaalihuollon asiakkaille, tulee yritys (esim. toiminimi) hyväksyä kaupungin ylläpitämään yksityisten
sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriin (=tukipalvelutuottajarekisteriin).
Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja
asiointipalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.
Tukipalveluihin ei kuulu hoidollinen työ esim. henkilökohtainen avustaminen eikä kotihoito.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala pitää yllä rekisteriä kotipalvelun
tukipalvelutuottajista. Tätä rekisteriä kutsutaan yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriksi.
Yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriin pääsemiseksi palveluntuottajan tulee tehdä
kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin n. 4-6 kk ennen suunniteltua toiminnan aloittamista sille
kaupungille/kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.
Palveluntuottaja toimittaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisen ilmoituksen liitteineen sekä
omavalvontasuunnitelman Helsingin kaupungin Kirjaamoon. Osoite: Helsingin kaupungin Kirjaamo,
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
Helsingin kaupungin tukipalveluilmoitusten käsittelijä tarkastaa palveluntuottajan ilmoituksen ja
liitteet.
Palveluntuottajan täytyy tehdä kirjallinen ilmoitus myös olennaisista muutoksista tai yritystoiminnan
lopettamisesta sille kaupungille/kunnalle, jossa palveluja tuotetaan (laki yksityisistä
sosiaalipalveluista (922/2011).

2. Kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalveluiden arvonlisäverottomuus
Palveluntuottaja saa verottajalta tiedon, miten toimia verotuksen osalta. Verohallinto on antanut
sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen (VH/352/00.01.00/2019).







Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään
sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja
arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.
Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, esim. asiakkaan toimintakyvyn
alentuminen ja avun tarve päivittäisiin toimintoihin.
Palveluntuottajan on laadittava palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus,
johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste. *Palvelusuunnitelman sisältö löytyy liitteestä 1.
Palveluntuottajan pitää olla rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt
toiminnastaan ilmoituksen siihen kaupunkiin/kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen
kunnan/kaupungin, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo
toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.
Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen
kirjalliseen sopimukseen.

5


Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.
Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löydätte Valviran sivuilta
(http://www.valvira.fi/).

3. Ilmoitus sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja
muuttumisesta
3.1 Ilmoituksen täyttäminen
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan aloittamisesta tai muuttumisesta tehdään
Aluehallintoviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella:
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta (pdf)
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta (word)
Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf)
Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (word)
(Avaa linkit: CTRL + napsautus)

Ilmoituslomake
 pitää olla kaikilta osin huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu.
 kohta 7: Toimintayksikkö: Yleensä sosiaalipalvelun tukipalvelut tuotetaan asiakkaiden kotiin, jolloin
tämä kohta jätetään tyhjäksi tai siihen kirjataan esim. ”Palvelu tapahtuu asiakkaan kotona.”
 kohta 13: Toimintayksikön palvelutoiminta ja asiakaspaikkojen määrä: Tukipalvelut merkitään
kohtaan ”Muut sosiaalipalvelut” ja arvioitu asiakkaiden lukumäärä merkitään numeroina oikeiden
kohderyhmien alle.
 kohta 14: Henkilökunnan määrä henkilötyövuosina merkitään numeroina.
 Mikäli kyseessä on muutosilmoitus, ruksaa kohdasta 1. Ilmoitus ”Toiminnan muutos” ja kirjaa
kohtaan, mitä muutoksia asia koskee.
Ilmoituksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen
tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja.

3.2 Vaaditut liitteet
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta
tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä seuraavat liitteet:
 Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta





Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai
säännöistä
Toimintasuunnitelma
 Toimintasuunnitelmassa kerrotaan toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus: mahdolliset
alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne.
 Toimintasuunnitelmassa pitää olla kerrottu selvästi, millaisia sosiaalipalvelujen tukipalveluja
palveluntuottaja tarjoaa sekä kenelle ja millä perusteella palveluntuottaja voi tarjota
arvonlisäverotonta sosiaalihuoltolain mukaista tukipalvelua.
Jäljennökset palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta eli
jäljennökset työtodistuksista tai nimikirjan ote.

6


Ilmoitus tietosuojalainsäädännön mukaisesta henkilötietojen käsittelystä (tietoa saatavilla
osoitteessa tietosuoja.fi). Henkilötietoilmoitus pitää olla kaikilta osin täytetty. Lomakkeet
henkilötietojen käsittelystä:
Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (Potilas- ja asiakasrekisterinpito) (pdf)
Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (Potilas- ja asiakasrekisterinpito) (word)
Täyttöohje - Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (Potilas- ja asiakasrekisterinpito) (pdf)
(Avaa linkit: CTRL + napsautus)

3.3 Omavalvontasuunnitelma
Ilmoituksen liitteeksi pitää toimittaa myös sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma .
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi
omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet
(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 §). Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä,
laatimisesta ja seurannasta. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä
ja seurattava sen toteutumista.
Omavalvontasuunnitelma on osa sosiaaliviranomaisten valvontaa ja siten myös osa palvelun laadun hallintaa
sekä sen kehittämistä. Sosiaalihuoltopalvelun arvonlisäverottomuuden edellytys on, että palvelu on
sosiaaliviranomaisten valvomaa. Omavalvontasuunnitelma on siten yksi arvonlisäverottomuuden edellytys.
Valviran määräys omavalvontasuunnitelmasta:
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
(Avaa linkki: CTRL + napsautus)

Tukipalveluiden omavalvontasuunnitelman täyttö-ohje:
Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma pitää olla huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu.
Lomake: Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma lomakepohja (doc)
(Avaa linkki: CTRL + napsautus)

Omavalvontasuunnitelma
laaditaan
Valviran
sosiaalipalvelujen
omavalvontasuunnitelman
lomakepohjalle. Huomioitavaa on, että tukipalveluiden omavalvontasuunnitelmassa pitää olla seuraavat
kohdat täytettynä:
(Valviran sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohjasta löytyy tarkemmat selitykset, mitä seuraavat
asiat pitävät sisällään)

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palvelujentuottajan/yrityksen nimi:
Palveluntuottajan/yrityksen Y-tunnus:
Kunnan nimi (jossa palvelua tuotetaan):
Tuotettava palvelu, asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan ja asiakaspaikkamäärä:
Yrityksen katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka:
Yrityksen vastaava esihenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:
Toimintayksikön nimi ja osoitetiedot, jos palvelu tuotetaan toimintayksikössä:
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat:

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
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Toiminta-ajatus
Mikä on palvelun toiminta-ajatus?
Arvot ja toimintaperiaatteet
Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet?

RISKINHALLINTA
Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen. Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat.
Riskinhallinnan työnjako
Mitä riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeita yrityksessä on? Laadi luettelo.
Riskien tunnistaminen
Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit mukaan
lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus?
Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?
Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Miten yrityksessä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?
Korjaavat toimenpiteet
Kuvaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen:
Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano
Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle ja
muille yhteistyötahoille?

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)?
Omavalvontasuunnitelman seuranta
Miten yrityksessä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus?
Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Missä yrityksen omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Palvelusuunnitelma
Miten palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?
Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakkaan näkemys tulee
kuulluksi?
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Miten yrityksessä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta
päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?
Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on sovittu ja
ohjeistettu?
Asiakkaan asiallinen kohtelu
Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan?
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen
kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?
Asiakkaan osallisuus. Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yrityksen laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yrityksen toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen?
Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään?
Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?
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Asiakkaan oikeusturva
a) Muistutuksen vastaanottaja:
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista:
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista:
d) Miten yrityksen toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan
toiminnan kehittämisessä?
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle:

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta
Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä
osallisuutta?
Hygieniakäytännöt
Miten tukipalveluja toteutetaan hygieenisesti? Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen
ennaltaehkäistään? Miten esim. siivousta toteutetaan hygieenisesti (sisältäen työntekijöiden noudattama hygienia
ja suojavarusteet, siivousohjeet sekä siivousvälineiden puhdistus)? Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty
yrityksen hygieniaohjeisiin? Miten palvelussa seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että
asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden
palvelusuunnitelmien mukaisesti?

ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Miten yritys kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa? Minkälaisissa tilanteissa yrityksellä on
ilmoitusvelvollisuus viranomaisille?
Yksityisellä palveluntuottajalla on ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille
sekä holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä
sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön
huolehtimaan itsestään. Tämä on hyvä kirjata omavalvontasuunnitelmaan.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Mikä on yrityksen henkilöstön määrä ja rakenne?
Mitkä ovat yrityksen sijaisten käytön periaatteet?
Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?
Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesihenkilöiden tehtävien organisointi siten, että lähiesihenkilötyöhön on
riittävästi aikaa?
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Mitkä ovat yrityksen henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?
Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon asiakkaiden kodeissa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Miten yrityksessä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan
toteuttamiseen?
Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on
järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan
yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta)?
ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen?
Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti?
Miten varmistetaan, että yrityksessä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä
sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä?
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Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen
käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen.
Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja palveluntuottaja rekisteriin
tallentaa, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen
periaatteet. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.
Miten yrityksessä huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?
Palveluntuottaja on velvollinen perehdyttämään työntekijöille ja harjoittelijoille rekisteriselosteen sisällön sekä
asiakkaiden henkilötietojen salassapitosäännöt. Työntekijät ja harjoittelijat sitoutuvat vaitiolovelvollisuuden
noudattamiseen esim. allekirjoittamalla vaitiolovelvollisuussopimuksen.
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:
Onko yritykselle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?
Kyllä
Ei

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Toiminnassa todetut kehittämistarpeet:

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Paikka ja päiväys:
Allekirjoitus:

4. Ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta tai yritystoiminnan lopettamisesta
Ilmoitus on tehtävä myös ennen vastuuhenkilön vaihtumisesta tai yritystoiminnan lopettamista.
Sosiaalipalvelujen yhteiset lomakkeet:
Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta (pdf)
Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta (word)
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen keskeyttämisestä (pdf)
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen keskeyttämisestä (word)
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta (pdf)
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta (word)
(Avaa linkit: CTRL + napsautus)

5. Ilmoitusten käsittely (käsittelyaika keskimäärin 4-6 kk)
1. Palveluntuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen sekä omavalvontasuunnitelman Helsingin
kaupungin Kirjaamoon.
Kirjaamon postiosoite: Helsingin kaupungin Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
Kirjaamon puh. 09 31013700, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi, Fax 09 655783
2. Kirjaamo toimittaa sähköisen asianhallintajärjestelmän kautta ilmoituksen liitteineen asian
valmistelijalle.
3. Valmistelija tarkistaa, että ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Mikäli ilmoitus on
puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, valmistelija pyytää palveluntuottajaa toimittamaan
puuttuvat liitteet ja lisäselvitykset kaupungin Kirjaamoon ennen kuin asian käsittelyä voidaan jatkaa.
4. Valmistelija kutsuu palveluntuottajan edustajan tapaamiseen, kun ilmoitus liitteineen (myös
omavalvontasuunnitelma) ovat kaikilta osin kunnossa.
5. Kaupunki hyväksyy tukipalvelun tuottajan kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi
lähettämällä tästä päätöksen palveluntuottajalle kotiin sekä merkitsee palveluntuottajan tiedot
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yksityisten sosiaalipalvelujen antajien tukipalvelurekisteriin. Mikäli kaupunki ei hyväksy
palveluntuottajaa yksityisten sosiaalipalvelujen antajien tukipalvelurekisteriin, myös tästä tulee
päätös palveluntuottajalle kotiin.

Lisätietoja kotipalvelun tukipalveluilmoitusten käsittelystä voi kysyä riitta.vaarala@hel.fi

Helsingin kaupungin yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteri (tukipalvelutuottajarekisteri)
löytyy linkistä: https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/yksityiset-kotipalvelutuottajat/

Yleistä yritystoimintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta tarjoaa NewCo Helsinki Yritysneuvontapalvelut,
linkki: https://newcohelsinki.fi/fi/. Newco:n sivuilta löytyy mm. opas yrityksen perustamiseen.

6. Lisätietoja













Ilmoituslomakkeet
https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelut-perheasian-sovittelu
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 022/2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110922
Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista 1053/2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111053
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Yksityiset sosiaalipalvelut
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
Sosiaalihuolto
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto
Yksityisen sosiaalihuollon luvat
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat
Verohallinto sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujenarvonlis%C3%A4verotus/
Omavalvonta sosiaalipalveluissa
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
Henkilörekisteriseloste
https://tietosuoja.fi/etusivu
(Avaa linkit: CTRL + napsautus)
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7. Liite 1: Palvelusuunnitelman sisältö
Palveluntuottajan on laadittava Verohallinnon ohjeen mukaisesti palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen
suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste.
Suunnitelman tulee sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttämässä laajuudessa seuraavat asiat
(sosiaalihuoltolaki 39 §, 1301/2014):










arvio tuen tarpeesta
arvio tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä
arvio välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohta ja kesto
kuinka usein asiakasta tavataan
arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista
tavoitteet, johon sosiaalihuollon avulla pyritään
arvio asiakkuuden kestosta
tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat tuen järjestämiseen
suunnitelman toteutumisen seurantaa koskevat tiedot.

Lähde: Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus, Kohta 4.4 Palvelu- tai muu vastaava suunnitelma,
Verohallinto
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujenarvonlis%C3%A4verotus/#4.4-palvelu--tai-muu-vastaava-suunnitelma

