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Privat socialservice är momsfri med följande förutsättningar: 
1. Serviceproducenten är införd i registret över privata serviceproducenter eller har lämnat in en anmälan om 

verksamheten till den kommun inom vilken tjänsterna produceras. Organet som ansvarar för socialvården inom den 
kommun på vars område tjänsterna produceras övervakar verksamheten och ger information om hur 
anmälningsskyldigheten uppfylls. 

2. Socialvården baserar sig antingen på ett myndighetsbeslut eller på ett skriftligt avtal mellan serviceproducenten och 
klienten. 

3. Serviceproducenten har en serviceplan eller annan motsvarande plan som gjorts upp i samarbete med klienten. 
4. Serviceproducenten har en plan för egenkontroll, vars genomförande serviceproducenten följer upp. 

SERVICEPRODUCENT 

Serviceproducentens namn enligt registerutdraget 
      
FO‐nummer 
      

Språk 
      

Gatuadress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon 
      

Webbadress 
      

ANSVARIG FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Efternamn och förnamn 
      
Utbildning 
      
Gatuadress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon 
      

E‐post 
      

KLIENTREGISTER 

Manuellt register          

Elektroniskt register     

Beskrivning av platsen för förvaring av klienthandlingar 
      
Ansvarsperson för klientregister (ifall annan än ansvarig för affärsverksamheten): Efternamn och förnamn 
      
Gatuadress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon 
      

E‐post 
      

ANSVARSPERSON FÖR SERVICE (ifall annan än ansvarig för affärsverksamheten) 

Efternamn och förnamn 
      
Gatuadress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon 
      

E‐post 
      

PERSONAL 

Yrkesutbildade eller övrig personal som fått utbildning i antal 

      st. med andra stadiet/skolstadium  

      st. med yrkeshögskola/institutnivå 

      st. med universitet/högre högskolenivå 

      st. med annan utbildning 
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      antal anställda sammanlagt 

Arbetsavtal som följs 
      
Ansvarsförsäkring 

 Ja, företag 
 Nej 

UTREDNING AV BROTTSLIG BAKRUND HOS PERSONER SOM ARBETAR MED BARN 
Om verksamhetsområdet för den som producerar privat socialservice eller privata hälso‐ och sjukvårdstjänster omfattar tjänster för minderåriga, 
ska Tillstånds‐ och tillsynsverket för social‐ och hälsovården eller regionförvaltningsverket innan dessa beviljar tillstånd kräva att en person som 
inte hör till personalen i arbetsavtalsförhållande och vars arbete omfattar uppgifter som avses i 2 § visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 
mom. i straffregisterlagen 
 
Vad som bestäms i 1 mom. gäller även en kommun som efter att ha mottagit en anmälan enligt 11 § i lagen om privat socialservice eller 28 § 1 
mom. i lagen om barndagvård (36/1973) omedelbart ska kräva att personen i fråga visar upp ett straffregisterutdrag Lag om kontroll av brottslig 
bakgrund hos personer som arbetar med barn § 4 

 Arbetar inte med barn/erbjuder inte service åt barn/barnfamiljer 

Namnge de personer som arbetar med barn/erbjuder service och barnfamiljer samt karaktären på 
arbetsuppgiften 

Namn  Arbetsuppgift  Brottsregisterutdrag 
uppvisat åt vem 

Datum på 
brottsregisterutdraget 

                           
                           
                           
                           
BILAGOR TILL ANMÄLAN 

 Uppdaterat handelsregisterutdrag eller kopia på näringsanmälan 

 Kopia på bolagsavtal eller stadgar om den sökande är ett företag, annan gemenskap eller stiftelse 

 Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (finns på tietosuoja.fi) 

 Plan för egenkontroll 

 Intyg över betalda skatter 

ANDRA EVENTUELLA UTREDNINGAR OCH UPPGIFTER 
      
UNDERSKRIFT 

Datum 
 
     /      20      
 

Underskrift och namnförtydligande 
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