Ansökan om tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt
1. Tillståndstyp
Nytt tillstånd. Verksamheten avses inledas:
Tillståndsändring, vilken:
Ändringen ska genomföras:
Ansökan inbegriper anmälningspliktig service som inte tillhandahålls dygnet runt och
som ska registreras

2. Serviceproducent
Namn
Bolagsform

FO-nummer

Firmanamn

Språk

Postadress
Postnummer

Postanstalt

Faktureringsadress

Nätfakturaadress (EDI-kod)

Telefon

E-post

Hemkommun

Förmedlarkod

Representant(er) med firmateckningsrätt

Är serviceproducenten antecknad i arbetsgivarregistret?
Ja

Nej

3. Verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för affärsverksamheten
Efternamn

Samtliga förnamn

Telefon

E-post
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4. Kontaktperson i tillståndsärenden
Efternamn

Samtliga förnamn

Telefon

E-post

5. Dataskyddsansvarig
Efternamn

Samtliga förnamn

6. Klientregister som tas i bruk
Serviceproducentens klientregister
manuellt register
elektroniskt register
eget klientregister används
annan registeransvarig
Patientregister ingår som delregister i klientregistret
Ja

Nej

Förvaringsplats för klientdokument

7. Registeransvarig för klientregistret
Den registeransvariges namn

Ansökan ska lämnas in till tillståndsmyndigheten i god tid innan verksamheten avses inledas.
Tillståndsmyndighet är regionförvaltningsverket om serviceproducenten verkar enbart inom
dess område. Om serviceproducenten verkar inom två eller flera regionförvaltningsverks
områden, är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
tillståndsmyndighet.
En prestationsavgift tas ut för tillståndsbeslutet och för registreringen av den
anmälningspliktiga verksamheten. Avgiften tas ut även om beslutet är även om ansökan inte
godkänns. Om ansökan dras tillbaka eller förfaller av någon annan anledning innan ärendet
har behandlats färdigt tas en handläggningsavgift ut som motsvarar hälften av den avgift
som den sökande annars hade varit tvungen att betala för beslutet.
En serviceproducent som beviljats tillstånd ska betala en årsavgift. Avgifterna baserar sig på
lagen om grunderna för avgifter till staten och de förordningar som utfärdats med stöd av
den. Närmare information om avgifterna finns på www.valvira.fi.
Uppgifterna om den privata socialserviceproducenten och det beviljade tillståndet införs i
registret över privata serviceproducenter (Valveri) med Valvira som registeransvarig.
Registerbeskrivningen och närmare uppgifter om registret fås från Valvira.
Anvisningar om ansökningsförfarandet finns också på Valviras webbplats.
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8. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling
Underskriften ska vara officiell. Namnen på de personer som har behörighet att teckna
firma (bolag, andelslag och föreningar) samt på stiftelsers vägnar framgår av vederbörande
register.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet
(delgivning) per e-post.
Samtycke till delgivning och behandling innebär att även förfrågningar och begäran om
komplettering i ärendet kan göras elektroniskt. Den sökandes e-postadress ska vara aktuell
och användas aktivt.

9. Bilagor till ansökan med uppgifter om serviceproducenten
Uppdaterat handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
Om sökanden är ett bolag, annan sammanslutning eller en stiftelse, bifogas en kopia
av bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna
Intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret och intyg ur utsökningsregistret
Separat bilaga för varje enskild verksamhetsenhet
Om du skickar anmälan med e-post, rekommenderar vi att använda
regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse
åtminstone då du skickar material son innehåller sekretessbelagd eller annan känslig
information. Skyddad e-post: turvaviesti.avi.fi

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken
Regionförvaltningsverkens kontaktinformation
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