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Tmi Anne Hirvelä

Asia

Ilmoituksenvaraisen yksityisen kotipalvelun rekisteriin
ottaminen / Tmi Anne Hirvelä

Selostus asiasta

Tmi Anne Hirvelä on toimittanut Ylöjärven kaupungille
ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta.
Ilmoituksentekovelvollisuus perustuu lakiin yksityisistä
sosiaalipalveluista (922/2011) ja asetukseen (1053/2011).
Säädösten mukaan kunnalla on velvollisuus valvoa
alueellaan toimivien sosiaalipalveluyritysten palvelujen
laatua, toiminnan asianmukaisuutta ja laillisuutta sekä
ylläpitää sille määrättyä rekisteriä palveluntuottajista.
Toiminnan luonteesta riippuen kunta valvoo yrityksiä
yhteistyössä aluehallintoviraston (AVI) kanssa tai omilla
valvontatapaamisilla. Yksi valvonnan keskeinen väline on
omavalvontasuunnitelma, jonka valvontalaki edellyttää
kaikilta palvelutuottajilta. Kyseessä on julkinen asiakirja,
joka on pidettävä esillä asiakkaiden nähtävillä. Toiminnan
muutoksista tai lopettamisesta pitää ilmoittaa myös
kunnalle.

Rekisteröinti ja alv

Sosiaalipalveluyrityksillä on mahdollisuus myydä
palvelujaan arvonlisäverottomana asiakkaille, jotka ovat
sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa. Heitä ovat henkilöt,
jotka toimintakyvyn puutteiden vuoksi tarvitsevat kotonaan
tukea ja apua arjen toimissa. Arvonlisäveroton myynti
edellyttää, että yritys on tehnyt ilmoituksen kunnalle ja se on
merkitty yksityisten palveluntuottajien rekisteriin. Kunta
ylläpitää rekisteriä kotihoidon tukipalvelujen tuottajista ja
yksityisestä päivähoidosta. Kotipalvelun tukipalvelujen
ryhmään kuuluu myös lastenhoito, silloin kun kyse ei ole
sairaan lapsen hoidosta. Lasten kanssa työskenteleviltä
edellytetään lainsäädännön nojalla esitettäväksi
rikosrekisteriote. Hoivan ja hoidon palveluja tuottavista
yrityksistä kunta antaa lausunnon, varsinaisina
rekisterinpitäjinä näissä tapauksissa toimivat
aluehallintovirasto AVI tai Valvira yritystoiminnan laajuuden
mukaan.

Yritys

Tmi Anne Hirvelä on aloitanut toimintansa 2016Yritys
tarjoaa kodinhoitopalveluja ja henkilökohtaista apua
ikääntyville, kehitysvammaisille, lapsiperheille ja muille
avuntarvitsijoille joiden toimintakyky on alentunut
ikääntymisen, sairauden tai jostain muista syistä johtuen.
Asiakkaiden arvioitu määrä on tällä hetkellä. 10
hlöä/viikossa. Yrityksen tavoitteena on tehdä yhteistyötä
muiden yritysten kanssa ja yritys on jo sopinut
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alihankintatöistä toisen yrityksen kanssa. Palvelujen
vastuuhenkilönä toimii Anne Hirvelä. Koulutukseltaan Anne
Hirvelä on koulunkäynnin ohjaaja. Yrityksen kotipaikka on
Ylöjärvi, tioiminta-alueena myös Tampereen kaupunki.
Tuotetut palvelut

Muut kuin kotihoidon
tukipalvelut

Tmi Anne Hirvelä tarjoaa kotihoidon tukipalveluina
kotisiivousta, ruokahuoltoa, tekstiili- ja vaatehuoltoa,
asiointipalvelua, viriketoimintaa, korjausompelua ja pieniä
puutarhatöitä sekä avustamista sosiaalisessa toiminnassa,
joiden kohderyhmänä ovat ikääntyneet, sairaat ja lievästi
kehitysvammaiset. Toiminta tapahtuu pääasiassa
asiakkaiden kotona, kotiympäristössä ja heidän
lähipiirissään.
Yritys on toimittanut ilmoituksensa yhteydessä
omavalvontasuunnitelman. Suunnitelmassa todetaan, että
yrityksen palveluihin ei kuulu sairaanhoitoa eikä hoitotyötä.
Kaikki terveydenhuollon alaan kuuluvat työtehtävät osana
kotihoitoa (verenpaineen mittaus, lääkkeiden otosta
huolehtiminen, insuliinipistokset jne.) edellyttävät AVI:n
18.12.2014 antaman ohjauskirjeen mukaan palvelujen
tuottajalta ilmoitusta itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
tai tuottajan rekisteröitymistä AVI:n ylläpitämään
terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin.
Hoivatyötä sisältävän kotipalvelun osalta yritykset
rekisteröidään AVI:n rekisteriin Tässä yhteydessä kunnalta
edellytetään lausuntoa liitteeksi ilmoitusasiakirjoihin.

Lausunto

Asiakirjojen ja niiden yhteydessä toimitettujen liitteiden
perusteella Ylöjärven kaupunki on kirjannut Tmi Anne
Hirvelän kotipalveluiden tukipalveluiden tuottajaksi.
Tmi Anne Hirvelän tuottamat tukipalvelut ovat Ylöjärven
kaupungin valvomaa yksityistä sosiaalipalvelua siltä osin,
kun toiminta tapahtuu Ylöjärven kaupungin alueella. Tmi
Anne Hirvelää pyydetään vielä toimittamaan kunnalle
tiedoksi edellä mainittu rikosrekisterin tarkistaminen lasten
kanssa työskentelevän henkilöstön osalta.

Päätös

Tmi Anne Hirvelä On merkitty kotihoidon tukipalveluja
tuottavien yritysten rekisteriin

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 3.11.2017
Anu Kallio
Hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja
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Jakelu

Tmi Anne Hirvelä

Julkisesti nähtävänä

6.11.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi)

Lisätietoja valvonnasta
tietoa yksityisen sosiaalipalvelun ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisteröitymisestä:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lomake?docid=6715
tietoa sosiaalihuollon palvelujen omavalvontasuunnitelmasta ja -lomakkeesta:
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
tietoa sosiaalihuollon palvelujen alv 0% myynnistä:
https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Arvonlisaverotus/Yksityisten_sosiaalihuoltopal
velujen_arv(25131)
tietoa yksityisiä sosiaalihuollon palveluja koskevasta lainsäädännöstä:
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
tietoa sosiaalihuollon valvonnasta ja kuntien roolista yhtenä valvojana:
https://www.valvira.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-valtakunnallinen-valvontaohjelma-2016-2019on-julkaistu-valvonnassa-siirrytaan-kohti-kokonaisuuksien-ohjausta
http://www.elias.fi/
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven perusturvalautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (ptkirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
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Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi)
Lähetetty sähköisesti
______________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus
ja virka-asema

