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Anmälan om produktion av privat socialservice 

1. Anmälan 

Välfärdsområde till vilket anmälan anvisas 

Ny anmälan 

Planerat startdatum för verksamheten: 

Ändring av verksamheten, vilken? 

Planerat datum för genomförande av ändringen: 

Välfärdsområden där servicen produceras 

Kommuner där verksamhet är förlagd (välfärdsområdenas kommuner där 
anmälningspliktig verksamhet bedrivs) 

2. Tjänsteproducent 

Namn (det officiella namnet enligt sammanslutningens registerutdrag) 

Firma FO-nummer 

OID-kod (om den finns att tillgå) Bolagsform Språk 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Kommun där verksamheten är förlagd www-sidans adress

Faktureringsadress E-fakturaadress 

Telefonnummer E-postadress 

Välfärdsområden där servicen produceras 

Kommuner där verksamhet är förlagd (välfärdsområdenas kommuner där anmälningspliktig verksamhet bedrivs)

Representant(er) med namnteckningsrätt

Är tjänsteproducenten upptagen i arbetsgivarregistret?

Ja Nej
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3. Uppgifter om verkställande direktören eller annan person som ansvarar för 
affärsverksamheten 
Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

4. Kontaktperson i frågor som gäller anmälan 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

5. Dataskyddsombud (ska finnas om klientuppgifterna hanteras elektroniskt) 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

6. Klientregister som tas i bruk 

Tjänsteproducentens klientregister 

manuellt register 

elektroniskt register 

eget klientregister används 

annan personuppgiftsansvarig 

Namnet på ansvarig personuppgiftsansvarig (om eget klientregister används) 

Annat (välfärdsområdet) 

Patientregistret är delregister till klientregistret 

Ja Nej 

Förvaringsplats för klienthandlingarna 
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Uppgifter om verksamhetsenheten/verksamheten 

Uppgifterna ska fyllas i separat om varje verksamhetsenhet. Fyll i tillämpliga delar av 

blanketten om tjänsterna tillhandahålls på annat ställe än i ett fast verksamhetsställe, 

exempelvis hemma hos klienten. 

7. Verksamhetsenhet 

Namn 

Besöksadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Språk Kommun där verksamheten är förlagd 

Välfärdsområde eller välfärdsområden 

De(t) regionförvaltningsverk i vars område verksamhet bedrivs 

Förvaringsplats för handlingarna 
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8. Ansvarig person för servicen 

Efternamn 

Förnamnen Personbeteckning 

Kontaktadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer på vilket ansvarspersonen är anträffbar i frågor gällande enheten (också 

utanför arbetstid) 

E-postadress 

Utbildning (examensintyg och intyg över arbetserfarenhet bifogas) 

Uppgift i verksamhetsenheten/inom servicen Tjänstgör som ansvarsperson 

från och med 

9. Person som ansvarar för verksamhetsenhetens klientregister 

Efternamn Förnamnen 

Kontaktadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer 

10. Inspektioner (fylls i enbart om verksamheten har lokaler) 

Hälsoskyddsmyndighetens inspektion gjord: 

Räddningsmyndighetens inspektion gjord: 

Inspektion gjord av det organ som ansvarar för socialvården 

i välfärdsområdet eller av en tjänsteinnehavare som organet 
utsett:
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11. Utredning av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 

Om tjänsteproducentens serviceområde även omfattar tjänster för minderåriga; arbetar det 

i verksamhetsenheten personer som inte är anställda i ett arbetsavtalsförhållande och i 

vilkas arbetsuppgifter det ingår att varaktigt och i väsentlig grad utan vårdnadshavarens 

närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i 

personlig kontakt med minderåriga (4 § 2 momentet i lagen om kontroll av brottslig 

bakgrund hos personer som arbetar med barn)? 

nej 
 

om ja, uppge personernas namn och arbetets art 

Namn Arbetets art 

Straffregisterutdrag 

förevisat (för vem, 

den kommunala 

myndigheten 

kvitterar med sin 

underskrift att 

utdraget har 

förevisats) 

Utdragets 

datering 

12. Privat serviceverksamhet inom hälso- och sjukvård i verksamhetsenheten 

Har verksamhetsenheten serviceverksamhet inom hälso- och sjukvården? 

Nej 

Ja, tillståndet är beviljat år 

Ja, utredning i separat bilaga 
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13. Verksamhetsenhetens serviceverksamhet och antalet klientplatser 

Med blanketten uppges den socialservice som verksamhetsenheten/tjänsteproducenten 

tillhandahåller. Uppge tjänst och antalet vårdplatser genom att i den vågräta raden välja tjänst och 

i den lodräta kolumnen huvudsaklig målgrupp. Målgruppen är den klientgrupp för vilken servicen i 

huvudsak är avsedd. Anteckna i rutan antalet vård- eller klientplatser i verksamhetsenheten. När 

det gäller öppenvård antecknas det uppskattade klientantalet på årsnivå. 

Målgrupp 
Barn 

/ 
unga 

Barn-
familjer 

Äldre 

Andra än 
äldre med 
demens-
sjukdom 

Personer 
med 

utveck-
lings-
störning 

Andra 
personer 
med 
funktions-
ned-
sättning 

Rehabilite-
ringsklienter 
med psykisk 
ohälsa 

Rehabiliteri
ngsklienter 

inom 
missbrukar
-vården 

Övriga 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA TJÄNSTER 

Hemvård och hemservice för barnfamiljer 

Hemservice för 

barnfamiljer 
- - - - - - - - 

Hemvård - 

Stödtjänster 

Stödtjänster (1) - 

Dagverksamhet 

Verksamhet som 

främjar socialt 

umgänge i ett 

gemenskaps-

boende 

- - 

Dagservice - - 

Arbets- och 

aktivitetscenter 
- - 

Rehabiliterande 

arbets-

verksamhet 
- - 

Service som 

stöder 

rörligheten (inkl. 

ledsagarservice) 

(1) En tjänsteproducent som tillhandahåller stödtjänster införs i välfärdsområdets register om 
producentens verksamhetsenhet endast producerar sådana stödtjänster som avses i 19 § i 

socialvårdslagen och inte samtidigt producerar annan socialservice enligt socialvårdslagen. 
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Målgrupp 
Barn 
/ 
unga 

Barn-

familjer 
Äldre 

Andra än 
äldre med 

demens-

sjukdom 

Personer 
med 
utveck-
lings-

störning 

Andra 
personer 
med 

funktions-

ned-
sättning 

Rehabilite-
ringsklienter 

med psykisk 

ohälsa 

Rehabiliteri
ngsklienter 
inom 
missbrukar

-vården 

Övriga 

Boendeservice 

Tillfälligt boende 

Stödboende 

Gemenskaps-

boende
- - 

Andra tjänster inom det sociala området 

Öppenvårdsreha

bilitering för 

missbrukare 
- - - - - - - 

Socialarbetar-

tjänster

Social 

handledning 

Social 

rehabilitering 

Mentalvårds-
arbete inom 
socialvården

Rådgivning i 

uppfostrings- och 

familjefrågor 
- - - - - - - - 

Övervakning av 

umgänge mellan 

barn och förälder 
- - - - - - - - 

Skolkurator-

verksamhet 
- - - - - - - - 

Familjearbete - - - 

Öppen 

familjere-

habilitering

- - - - - 

Eftervård inom 

barnskyddet 
- - - - - - - - 

Annan 

sakkunnig-

versamhet inom 
socialvården

- - - - - - - - 

Annan 

socialservice 

(SVL 28 §) 
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14. Anmälningspliktiga tjänster (se anvisningar nedan) 

Vårdpersonal, pedagogisk personal och 
rehabiliteringspersonal 

Egna anställda Köptjänster 

YH-examen och/eller högre 

högskoleexamen 
- - 

Yrkesutbildade personer inom socialvården 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

Annan högskoleexamen, vilken? (1) 

Totalt 

Yrkesexamina inom social- och 
hälsovården och övriga 

Närvårdare 

Vårdbiträden 

Annan anställd, vilken? (2) 

Totalt 

Ledning av verksamhetsenheten - 

Ansvarspersonens arbete och övrigt 

administrativt arbete i verksamhetsenheten 

Anställda i stödfunktioner och andra 
arbetsuppgifter 

- - 

Egen personal och köptjänster som 
reserverats för stödfunktioner och andra 
arbetsuppgifter 

Personalstyrkan totalt 

Instruktioner för ifyllande av punkten 4.2 Tillståndspliktiga tjänster - personal 

(1)Uppge arbetsbeteckning och utbildning 

(2)Uppge arbetsbeteckning och utbildning 
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15. Bilagor till anmälan 

Aktuellt handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan 

Om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse: bifoga en kopia av 
bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna. 

Verksamhetsplan (Verksamhetens innehåll och dess planerade omfattning; 
underleverantörerna som används, utredning om klientel, personalplan och 

personalstruktur) 

Kopia av examensbevis och intyg över arbetserfarenhet för den person som ansvarar 
för servicen (matrikelutdrag eller kopior av arbetsintyg) 

Blankett som gäller förande av klient- och patientregister eller register över 
behandling 

Bilagor som gäller verksamhetsenheten: 

Aktuell planritning och dispositionsplan över de rum som används för verksamheten 

Räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten 

Utlåtande av räddningsmyndigheten 

Utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten 

Utlåtande av det organ som ansvarar för socialvården i välfärdsområdet eller av en 
tjänsteinnehavare som organet har utsett 

Annan tilläggsutredning (t.ex. redogörelse för klienternas funktionsförmåga och 
servicebehov eller planen för läkemedelsbehandling) 

16. Andra eventuella utredningar och uppgifter 

Andra eventuella utredningar och uppgifter 



avi0401i fi  10 / 10 

En privat socialserviceproducent som bedriver annan verksamhet än verksamhet dygnet runt 

ska innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till 

det välfärdsområde där tjänsterna tillhandahålls. Anmälan ska lämnas in till välfärdsområdet i 

god tid innan den planerade verksamheten inleds. 

Välfärdsområdet ska för registerföringen meddela uppgifterna till regionförvaltningsverket. 

Välfärdsområdet bifogar ett eget utlåtande till anmälan. Utlåtandet ska innehålla 

välfärdsområdets bedömning av huruvida den anmälningspliktiga verksamheten uppfyller 

förutsättningarna enligt lagen om privat socialservice.  

Uppgifterna om den anmälningspliktiga verksamheten sparas i det riksomfattande registret 

över privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Ansvarig 

personuppgiftsansvarig för registret är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården (Valvira). Registerbeskrivningen och närmare uppgifter om registret fås av 

regionförvaltningsverken och Valvira. 

Om tjänsteproducenten producerar tillstånds- eller anmälningspliktig socialservice antecknar 

regionförvaltningsverket de stödtjänster som tjänsteproducenten tillhandahåller i det 

riksomfattande registret över privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. 

En prestationsavgift tas ut för registreringen av anmälan. Avgiften grundar sig på lagen om 

grunderna för avgifter till staten och förordningen utfärdad med stöd av den. 

En anmälan av en tjänsteproducent som enbart producerar stödtjänster eller därmed 

jämförbara tjänster behandlas av välfärdsområdet och uppgifterna sparas i välfärdsområdets 

register.  

Anvisningar gällande anmälan finns även på regionförvaltningsverkens och Valviras webbsidor 

samt på suomi.fi. 

8. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Namnet på personer som har rätt att underteckna för sammanslutningar (företag, 
andelslag, föreningar) och stiftelser framgår av det aktuella registret. 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet 

(delgivning) per e-post.

Om du samtycker till att behandlingen av ärendet och delgivningen av beslutet sker 

elektroniskt innebär det att vi även kan be om tilläggsuppgifter i ärendet per e-post. 

Sökandens e-postadress ska vara aktuell och användas aktivt.

Om du skickar ansökan per e-post rekommenderar vi att du använder 

regionförvaltningsverkets krypterade e-post. Använd åtminstone krypterad e-post om du 

skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Krypterad 

e-post: turvaviesti.avi.fi 

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter 

https://turvaviesti.avi.fi/
https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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