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Toimintayksikköä koskevat tiedot 

Liite ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevaan 

hakemukseen. Jokaisesta toimintayksiköstä annetaan tiedot omalla lomakkeellaan. 

1. Toimintayksikkö 

Nimi 

Käyntiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Kieli Sijaintikunta 

Toiminnan sijaintikunta 

Asiakasrekisteriä koskevien asiakirjojen säilyttämispaikka 

2. Toimintayksikön vastuuhenkilö 

Sukunimi 

Etunimet Henkilötunnus 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Koulutus (liitteenä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta) 

Tehtävä toimintayksikössä/palvelujen antamisessa Tulee toimimaan 
vastuuhenkilönä alkaen 



avi0401l1 fi  2 / 10 

3. Toimintayksikön palvelutoiminta ja asiakaspaikkojen määrä 

Ilmoita toimintayksikön tuottamat sosiaalipalvelut. 

Palvelut ja hoitopaikat merkitään lomakkeelle siten, että vaakariviltä valitaan palvelu ja 

pystysarakkeesta pääasiallinen kohderyhmä. 

Ruutuun merkitään toimintayksikön asiakaspaikkamäärä. Avopalvelujen osalta merkitään arvioitu 

asiakkaiden lukumäärä vuositasolla. 

Kohderyhmä 
Lapset
/ 
nuoret 

Lapsi-
perheet 

Vanhuk-
set 

Muut kuin 
ikääntyneet 
muistisairaat 

Kehitys-
vam-
maiset 

Muut 
vam-
maiset 

Mielen-

terveys-
kuntou-
tujat 

Päihde-
kuntou-
tujat 

Muut 

Luvanvaraiset palvelut 

Laitoshoito 

Lapsi- ja nuorisokoti - - - - - - - - 

Koulukoti - - - - - - - - 

Erityisen 

huolenpidon yksikkö 
- - - - - - - - 

Ympäri-

vuorokautinen 

laitoshoito 
- - - - - - 

Asumispalvelut 

Ympäri-

vuorokautinen 

palveluasuminen 
- - 
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Kohderyhmä 
Lapset
/ 
nuoret 

Lapsi-
perheet 

Vanhuk-
set 

Muut kuin 
ikääntyneet 
muistisairaat 

Kehitys-
vam-
maiset 

Muut 
vam-
maiset 

Mielen-
terveys-
kuntou-

tujat 

Päihde-
kuntou-
tujat 

Muut 

Muut luvanvaraiset palvelut 

Turvakoti 

Ensikoti - - - - - - - - 

Ensisuojat ja 

selviämisasemat 
- - - - - - - - 

Ammatillinen 

perhekoti 
- 

Perhekuntoutus - - - - - - 

Ryhmäasuminen - - - - - - - - 

Ryhmäasuminen 

kehitysvammaiset 

lapset/nuoret 
- - - - - - - - 

Muut luvanvaraiset 

palvelut 1 - - - - - - - - 

1 Määrittely 
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Kohderyhmä 
Lapset
/ 
nuoret 

Lapsi-
perheet 

Vanhuk-
set 

Muut kuin 
ikääntyneet 
muistisairaat 

Kehitys-
vam-
maiset 

Muut 
vam-
maiset 

Mielen-
terveys-
kuntou-

tujat 

Päihde-
kuntou-
tujat 

Muut 

Ilmoituksenvaraiset palvelut 

Kotihoito ja lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden 

kotipalvelu 
- - - - - - - - 

Kotihoito - 

Tukipalvelut 

Tukipalvelut1
- 

Päivätoiminta 

Sosiaalista 

kanssakäymistä 

edistävä toiminta 

yhteisöllisessä 

asumisessa 

Päiväpalvelut - - 

Työ- ja 

toimintakeskus 
- - 

- 

Kuntouttava 

työtoiminta 

Liikkumista tukevat 

palvelut (ml. 

saattajapalvelut) 

Asumispalvelut 

Tilapäinen 

asuminen 

Tuettu asuminen 

Yhteisöllinen 

asuminen 
- - 

- - 

1Tukipalveluiden tuottaja tallennetaan hyvinvointialueen rekisteriin silloin, kun palvelujen tuottajan
toimintayksikkö tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettuja tukipalveluja eikä tuota samassa
yhteydessä muita sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja
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Kohderyhmä 
Lapset
/ 
nuoret 

Lapsi-
perheet 

Vanhuk-
set 

Muut kuin 
ikääntyneet 
muistisairaat 

Kehitys-
vam-
maiset 

Muut 
vam-
maiset 

Mielen-
terveys-
kuntou-

tujat 

Päihde-
kuntou-
tujat 

Muut 

Sosiaalialan muut palvelut 

Avomuotoinen 

päihdekuntoutus 
- - - - - - - 

Sosiaalityöntekijän 

palvelut 

Sosiaaliohjaus 

Sosiaalinen 

kuntoutus 

Mielenterveystyö 

sosiaalihuollossa 

Kasvatus- ja perhe- 

neuvonta 
- - - - - - - - 

Lapsen ja 

vanhemman välisen 

tapaamisen 

valvonta 

- - - - - - - - 

Koulukuraattori-

toiminta 
- - - - - - - - 

Perhetyö - - - 

Avomuotoinen 

perhekuntoutus 
- - - - - 

Lastensuojelun 

jälkihuolto 
- - - - - - - - 

Muu sosiaalihuollon 

asiantuntijatoiminta 
- - - - - - - - 

Muut 

sosiaalipalvelut (shl 

28 §)1 

- - - - - - - - 

1 Määrittely 
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4. Henkilökunnan määrä henkilötyövuosina 

4.1 Luvanvaraiset palvelut (katso ohjeistus alla) 

Välittömän asiakastyön henkilöstö 
(vanhusten palvelut)(1) 

Omat työntekijät Ostopalveluna 
toteutuva 

Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilökunta 
(muut asiakasryhmät) 

AMK-tutkinto ja/tai ylempi 

korkeakoulututkinto - - 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 

Muu korkeakoulututkinto, mikä(2) 

Yhteensä 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot 
ja muut työntekijät - - 

Lähihoitajat 

Hoiva-avustajat 

Muu työntekijä, mikä(3) 

Yhteensä 

Toimintayksikön johtaminen - 

Vastuuhenkilö ja muu toimintayksikön 
hallinnollinen työ(4) 

Välillisissä työtehtävissä toimiva henkilöstö 
(vanhusten palvelut) 

- - 

Tuki- ja muissa tehtävissä toimiva henkilöstö 
(muut asiakasryhmät) 

- - 

Välillisiin / tuki- ja muihin työtehtäviin 

varattu oma erillinen henkilöstö ja 
ostopalvelut(5-6) 

Välitöntä asiakastyötä tekevän henkilöstön 

välillisiin työtehtäviin käyttämä työaika 
(vanhusten palvelut)(7) 

Yhteensä 

Koko henkilöstö yhteensä 
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Ohje taulukon kohdan 4.1 Luvanvaraiset palvelut -henkilöstö täyttämiseen 

1. Välitöntä asiakastyötä tekevän hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstön määrän 

merkitseminen henkilötyövuosina 

(1)Merkitään se osuus hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstön työntekijöiden 

työajasta henkilötyövuosina, joka kohdistuu ainoastaan välittömään asiakastyöhön 

(2)Merkitään tehtävänimike ja koulutus 

(3)Merkitään tehtävänimike ja koulutus 

2. Toimintayksikön johtaminen 

(4)Merkitään toimintayksikön vastuuhenkilön ja vastuuhenkilön alaisten työntekijöiden 

lähijohtamiseen ja yksikön hallintoon käyttämä työaika henkilötyövuosina. 

Vastuuhenkilön sijaistamiseen käytettyä työaikaa ei merkitä. 

3. Välillisiä / tuki- ja muita työtehtäviä tekevän henkilöstön määrän merkitseminen 

henkilötyövuosina 

(5)Selvitys välillisten / tuki- ja muiden työtehtävien hoitamiseen varatusta omasta 

henkilöstöstä (ruokahuolto, siivous, pyykkihuolto): 

(6)Selvitys ostopalveluina tuotetuista välillisistä / tuki- ja muista työtehtävistä 

(ruokahuolto, siivous, pyykkihuolto) ja arvio ostopalveluiden määrästä 

henkilötyövuosina: 

(7)Selvitys välitöntä asiakastyötä tekevän henkilöstön työtehtäviin sisältyvien välillisten 

työtehtävien hoitamiseen käytetystä työajasta henkilötyövuosina: 
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4.2 Ilmoituksenvaraiset palvelut (katso ohjeistus alla) 

Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilökunta 
Omat työntekijät Ostopalveluna 

toteutuva 

AMK-tutkinto ja/tai ylempi 

korkeakoulututkinto 
- - 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 

Muu korkeakoulututkinto, mikä(1) 

Yhteensä 

Sote-alan ammattitutkinnot ja muut 
- - 

Lähihoitajat 

Hoiva-avustajat 

Muu työntekijä, mikä(2) 

Yhteensä 

Toimintayksikön johtaminen - 

Vastuuhenkilö ja muu toimintayksikön 

hallinnollinen työ 

Tuki- ja muissa tehtävissä toimiva henkilöstö - - 

Tuki ja muihin työtehtäviin varattu erillinen 

oma henkilöstö ja ostopalvelut 

Koko henkilöstö yhteensä 

Ohje taulukon kohdan 4.2 ilmoituksenvaraiset palvelut -henkilöstö täyttämiseen 

(1)Merkitään tehtävänimike ja koulutus 

(2)Merkitään tehtävänimike ja koulutus 
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5. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 

Työskenteleekö toimintayksikössä muussa kuin työsopimussuhteessa henkilöitä, joiden 

tehtäviin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa 

alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä 

henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa (laki lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 4 § 1 momentti) 

ei työskentele 

työskentelee, esitettävä lupahakemuksen käsittelijälle rikosrekisterilain (770/1993) 6 

§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote 

6. Toimintayksikköä koskevat liitteet (jäljennökset) 

Toimintayksikön pohjapiirustus, kiinteistön asemapiirros ja toimitilojen 

käyttösuunnitelma 

Toimintasuunnitelma (Toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, selvitys 
asiakkaiden palvelujen tarpeesta, henkilöstön määrästä, rakenteesta ja koulutuksesta 

sekä toiminnan organisoinnista) 

Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys 

Pelastusviranomaisen lausunto 

Terveydensuojeluviranomaisen todistus ilmoituksen vastaanottamisesta tai lausunto 

Sijaintikunnan lausunto 

Vastuuhenkilön tutkinto- ja työtodistukset 

Asiakas- ja potilasrekisterinpitoa koskeva lomake tai seloste käsittelytoimista 

Muu lisäselvitys (jäljennökset): 

Henkilöstöluettelo ja selvitys työntekijöiden lääkeluvista 

Selvitys asiakkaiden palveluntarpeesta 

Lääkehoitosuunnitelma 

Omavalvontasuunnitelma 

Lisäselvitys vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointiin 

Muu lisäselvitys 
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7. Muu mahdollinen selvitys lupaviranomaiselle 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://avi.fi/yhteystiedot
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