TILLSTÅND ATT TILLHANDAHÅLLA PRIVAT SOCIALSERVICE DYGNET RUNT –
ANSÖKNINGSANVISNING
Lagen om privat socialservice (922/2011) trädde i kraft 1.10.2011.
Varje producent av privat socialservice som fortlöpande tillhandahåller socialservice dygnet
runt ska ha fått tillståndsmyndighetens tillstånd att producera tjänster innan verksamheten
inleds eller ändras väsentligt. Anmälan ska göras till tillståndsmyndigheten om att
verksamheten upphör. Tillståndsmyndigheter är regionförvaltningsverket samt Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Tillstånd ska ansökas hos det
regionförvaltningsverk inom vars område servicen tillhandahålls. Om service tillhandahålls
inom ett område som sträcker sig över flera regionförvaltningsverk ska tillstånd sökas hos
Valvira.
Lagen om privat socialservice tillämpas på privat socialservice som en enskild person, en
sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund
producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning. Lagen tillämpas inte
på familjevård som ges med stöd av familjevårdarlagen eller på närståendevård som ordnas
med stöd av lagen om närståendevård och som bedrivs på basis av ett uppdragsavtal mellan
kommunen och vårdaren. Som privat socialservice räknas däremot den så kallade
professionella familjevården som inte baserar sig på uppdragsavtal, utan till exempel på ett
avtal om serviceupphandling mellan kommunen och serviceproducenten.
Med socialservice dygnet runt avses service där klienten är i behov av service dygnet runt.
Varje producent av privat socialservice som tillhandahåller annan socialservice än
socialservice dygnet runt ska lämna en skriftlig anmälan om verksamheten innan den inleds
eller ändras väsentligt eller upphör till det kollegiala organet som ansvarar för socialvården i
den kommun där tjänsterna produceras. Kommunen ska kontrollera att verksamheten
uppfyller de lagstadgade kraven.
I registret över tillhandahållare av privat service som upprätthålls av regionförvaltningsverken
och Valvira införs inte längre uppgifter om serviceproducenter som endast producerar
stödtjänster inom ramen för hemservice eller därmed jämförbar service (måltids-, klädvårds-,
bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice samt tjänster som främjar socialt umgänge enligt
9 § i socialvårdsförordningen) eller privat familjedagvård. Kommunens plikt att övervaka
denna service förblir också oförändrad.
En serviceproducent som ansökt om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt
behöver inte göra en separat anmälan om sin anmälningspliktiga service om anmälan gjorts i
samband med tillståndsansökan.
BILAGOR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND:
1) Uppdaterat handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
2) Om sökanden är ett bolag, annan organisation eller stiftelse, kopia av bolagsordningen,
bolagsavtalet eller stadgar.
3) verksamhetsplan
4) uppdaterad, officiell planritning och dispositionsplan för de lokaler som ska användas för
verksamheten
5) räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten
6) utlåtande av räddningsmyndigheten
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7) utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten
8) Utlåtande av det organ som ansvarar för kommunens socialvård eller av en
tjänsteinnehavare som är utsedd av detta organ
9) kopia av den ansvariga personens examensbetyg och redogörelse över arbetserfarenhet
10) en registerbeskrivning över klientregistret
11) intyg över självförsörjning och intyg ur utmätningsregistret
Tillståndsansökan görs på en ansökningsblankett (ansökan och bilaga med uppgifter om
verksamhetsenheten) och sänds jämte bilagor till regionförvaltningsverket eller till Valvira i
god tid före den planerade verksamhetsstarten. I tillståndsansökan ska anges den planerade
dagen då verksamheten inleds. Till ansökan ska fogas de utredningar och dokument som
specificeras i ansökningsblanketten. Handläggningen av ärendet går snabbare om
tillståndsansökan fyllts i omsorgsfullt och till alla delar.
Regionförvaltningsverket inspekterar en verksamhetsenhet som tillhandahåller socialservice
dygnet runt så snabbt som möjligt efter det att ansökan om tillstånd att inleda eller ändra
verksamheten har anlänt till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket inspekterar på
Valviras begäran även socialvårdsenheter som förutsätter riksomfattande tillstånd.
Tillståndsbeslutet sänds till klienten per post och är avgiftsbelagt. Även ett nekande beslut är
avgiftsbelagt. Av serviceproducenter som beviljats tillstånd tas ut en årsavgift vars storlek
bestäms enligt gällande avgiftsförordning. Ansökningsblanketter och anmälningsblanketter
som gäller tillstånd finns på www.avi.fi och www.valvira.fi
Valvira håller på att utarbeta tillsynsprogram tillsammans med
regionförvaltningsmyndigheterna med mer detaljerade rekommendationer om organiseringen
av och förutsättningarna för verksamheten samt om klientstruktur, personal och lokaler. De
färdiga tillsynsprogrammen kommer att finnas på regionförvaltningsverkens och Valviras
webbplatser och de kan också beställas.
BEVILJANDE AV TILLSTÅND
Serviceproducenten beviljas tillstånd om verksamhetsenheterna uppfyller lagstadgade
förutsättningar och om serviceproducenten på ett adekvat sätt kan ansvara för sina
ekonomiska förpliktelser. Tillståndsmyndigheten kan för garanterande av klientsäkerheten
ställa villkor för tillståndet i fråga om antal tjänster, personal, lokaler, anordningar och tillbehör
samt verksamhetssätt.
Tillståndet för serviceproducenten täcker dennes samtliga verksamhetsenheter som
tillhandahåller socialservice dygnet runt.
Varje producent av privat service som beviljats tillstånd ska årligen avge en
verksamhetsberättelse till tillståndsmyndigheten. Verksamhetsberättelsen ska redogöra för de
ändringar som har skett beträffande personalen, lokalerna och verksamheten.
Producenten av privat socialservice ansvarar för att den servicehelhet som tillhandahålls för
klienten uppfyller kraven. Ansvaret gäller också sådan service som ingår i servicehelheten
och som serviceproducenten anskaffar från andra serviceproducenter.
EGENKONTROLL
Varje producent av privat socialservice ska för att säkerställa adekvat verksamhet utarbeta en
plan för egenkontroll som omfattar serviceproducentens alla former av socialservice och
servicehelheter. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och
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följa upp hur den förverkligas. Valvira kommer att utfärda bestämmelser om vad planen för
egenkontroll ska innehålla samt hur den ska uppgöras och uppföljas. När bestämmelserna om
egenkontroll har utfärdats kommer de att finnas tillgängliga på regionförvaltningsverkens och
Valviras webbplatser.
ÄNDRING AV TILLSTÅND
Varje producent av privat socialservice ska ansöka om ändring av tillståndet innan
verksamheten ändras väsentligt. Med väsentlig ändring avses till exempel flyttning till nya
lokaler, betydande ökning eller minskning av antalet anställda, ändring av personalstrukturen
och ändring av företagsform. Även en utvidgning av verksamheten med nya enheter
förutsätter ändrat tillstånd. Om en serviceproducent som fungerat inom verksamhetsområdet
för ett regionförvaltningsverk utvidgar sin verksamhet till andra regionförvaltningsverks
områden ska serviceproducenten ansöka om riksomfattande tillstånd hos Valvira.
UPPHÖRANDE AV VERKSAMHETEN
Om verksamheten upphör ska en skriftlig anmälan därom göras till den myndighet som
beviljat tillståndet.

avi21m7i

3

