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När verksamheten ändras (tex. ändring av verksamhetsutrymmena eller serviceform) ifylls blanketten till lämpliga delar

ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE

1. Anmälan

Verksamheten är avsedd att inledas

Ändringen är avsedd att genomföras

När verksamheten inleds, ifylls blanketten i sin helhet

          /            20 

          /            20 

Kommunen, som anmälan riktas till

Ny anmälan 
Ändring av verksamhet, ange ändringen

2. Serviceproducent

Är serviceproducenten införd i förskottsuppbördsregistret?

Hemkommun Representant(er) med firmateckningsrätt

Namn (samfunds namn enligt registerutdraget)

FO-nummer Bolagsform

Firma

Postadress

Språk

Telefon Mobiltelefon Fax

E-post Webbadress

ja nej

Postnummer Postanstalt

3. Verkställande direktör eller annan för verksamheten ansvarig person
Efternamn

Förnamn Personsignum

Hemadress: Gatuadress

Postnummer Postanstalt

FaxMobiltelefonTelefon

E-post
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4. Uppgifter om verksamhetsenheten (Blanketten ifylls separat för varje verksamhetsenhet. Punkter som berör 
verksamhetsenheten ifylls inte om tillhandahållande av tjänsterna sker hemma hos klienten.)
Namn

PostanstaltPostnummer

Besöksadress

Postanstalt

E-post

FaxMobiltelefonTelefon

Postnummer

Postadress (om annan än besöksadress)

Språk Kommun

Kommun / kommunerna där service erbjuds

5. Person som ansvarar för servicen vid verksamhetsenheten
Efternamn Förnamn Personsignum

Hemadress: Gatuadress

Postnummer Postanstalt

FaxMobiltelefonTelefon

E-post

PostanstaltPostnummer

Kontaktuppgifter: Adress

Utbildning

Uppgift vid verksamhetsenheten / tillhandahållande av service Kommer att fungerar som ansvarig från och med 

6. Klientregister som tas i bruk
Har verksamhetsenheten eget klientregister ?                                       

 ja, som bilaga registerutdrag som avses i 10 § i personuppgiftslagen (om uppgjord)  
Manuellt                                                                                   
Elektroniskt

nej
Klienthandlingarnas förvaringsplats
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7. Klientregistrets ansvarige registerhållare
Efternamn Förnamn

Postanstalt

E-post

MobiltelefonTelefon

Postnummer

Adress

8. Person som ansvarar för klientregistret
Efternamn Förnamn

Postanstalt

E-post

MobiltelefonTelefon

Postnummer

Adress

9. Övriga uppgifter
Övriga uppgifter, som förutsätts, för att kunna göra en utvärdering av kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet av servicen 
såsom i statsrådets förordning närmare författas. Vid behov som bilaga.

10. Inspektioner

Inspektion av hälsoskyddsmyndigheten utförd

Brandinspektion förrättad

          /            20 

          /            20 
11. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

OM VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SERVICEPRODUCENTEN OMFATTAR TJÄNSTER FÖR MINDERÅRIGA, FINNS DET 
VID VERKSAMHETSENHETEN PERSONER SOM ÄR I ANNAT ÄN I ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE OCH VARS ARBETE 
OMFATTAR ATT VARAKTIGT OCH I VÄSENTLIG GRAD OCH UTAN VÅRDNADSHAVARENS NÄRVARO FOSTRA, 
UNDERVISA, SKÖTA ELLER ANNARS TA HAND OM MINDERÅRIGA ELLER ANNARS ARBETA I PERSONLIG KONTAKT 
MED MINDERÅRIGA?  (4 § 1 mom. i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn).

Namn Uppgift

arbetar inte 
om arbetar, uppge dessa personers namn och arbetets art

12. Verksamhetsenhetens serviceverksamhet inom privat hälso- och sjukvård
Har verksamhetsenheten serviceverksamhet inom privat hälso- och sjukvård?

nej
ja, tillstånd beviljat år
ja, redogörelse på separat bilaga   
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13. Verksamhetsenhetens serviceverksamhet och antalet klientplatser
På blanketten anmäls socialservicen som verksamhetsenheten producerar. 
Tjänsterna och vårdplatserna antecknas så, att den producerade tjänsten väljs från de vågräta raderna och den huvudsakliga 
målgruppen från den lodräta kolumnerna. Målgruppen är den klientgrupp för vilken servicen främst är avsedd. 
I rutan antecknas antalet vård- eller klientplatser vid verksamhetsenheten. För öppenvårdstjänster antecknas uppskattat 
klientantal, som beskriver verksamhetens omfattning på årsbasis.

SERVICEFORM

MÅLGRUPP Barn/ 
unga

Barn 
familjer Åldre

Utveck-
lings-
störda

Övriga 
handi-
kappade

Rehabilite-
ringsklienter 
inom 
missbrukar-
vården

Rehabili-
terings-
klienter 
inom 
mental-
vården

Övriga
Vård-
platser  
totalt

INSTIT. VÅRD
Institutionsvård 
dygnet runt

Mödra- och 
skyddshem

Effektiverat 
serviceboende

Yrkesinriktad 
familjehemsvård

Grupp-
familjedagvård

Familjedagvård

Daghem

BARNDAGVÅRD

Lekverksamhet

Dagvård för vuxna

DAG-
VERKSAMHET

Dagcenter/ 
Servicecenter

Arbets- och 
aktivitetscenter

Skyddshärbärgen 
och 
tillnyktringsstationer

Öppen missbrukar 
rehabilitering

ÖVRIG 
SOCIALSERVICE

Stödboende

STÖDBOENDE

ÖVRIG 
REGISTRERAD 
SERVICE

Övrig service
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BOENDESERVICE

Familjearbete

Socialarbetares 
tjänster

Hemvårdshjälp

HEMSERVICE

Serviceboende

Annan sakkunnig-
verksamhet inom 
socialvården

Arbets- oh 
aktivitetscenter

INSTIT. VÅRD
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BOENDESERVICE
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14. Egen fast anställd personal

2. stadiet / SkolnivåPersonal YH / Institutsnivå TOTALT

 - varav de som fått utbildning 
inom social och hälsovård

De med uppgifter inom vård, 
rehabilitering och uppfostring, totalt

Högre högskole-
examen 
(universitet)

varav deltidsanställda 2. stadiet / Skolnivå YH / Institutsnivå Högre högskoleexa-
men (universitet) TOTALT

De med uppgifter inom vård, 
rehabilitering och uppfostring, totalt

 - varav de som fått utbildning 
inom social och hälsovård

 - varav de som fått utbildning 
inom social och hälsovård

Inom administration, totalt

Inom övriga uppgifter, totalt

TOTALT

varav heltidsanställda 2. stadiet / Skolnivå YH / Institutsnivå
Högre högskole-
examen 
(universitet)

TOTALT

De med uppgifter inom vård, 
rehabilitering och uppfostring, totalt

Inom administration, totalt

TOTALT

Inom övriga uppgifter, totalt

TOTALT

Inom administration, totalt

Inom övriga uppgifter, totalt

15. Köpt och tillfällig personal

TOTALT

Inom övriga uppgifter, totalt

Inom administration, totalt

 - varav de som fått utbildning inom social och 
hälsovård

De med uppgifter inom vård, rehabilitering och uppfostring, 
totalt

TOTALTTillfällig 1Köpt

1 t.ex. sysselsatta, praktikanter, civiltjänstgörare etc.
16. Bilagor till anmälan

(matrikelutdrag eller kopior av arbetsintyg)

Bilagor för verksamhetsenhet

Uppdaterat utdrag ur handelsregistret 
Om den sökande är ett företag, annat samfund eller en stiftelse, bifogas en kopia av bolagsavtal,  

Kopia av examensbetyg och utredning över arbetserfarenhet för den som är ansvarig för servicen

Verksamhetsplan (verksamhetens innehåll och den planerade omfattningen)

Planritning och användningsplan över utrymmena som är avsedda att användas för verksamheten
Räddningsplan med en säkerhetsutredning som bilaga
Inspektionsprotokoll av räddningsmyndigheten
Inspektionsprotokoll av hälsoskyddsmyndigheten

bolagsordningen eller stadgarna
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Anmälan skall inlämnas i god tid före det planerade datumet för inledande av verksamheten. En privat serviceproducent, som 
utövar annan verksamhet än verksamhet dygnet runt, skall innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en 
skriftlig anmälan till det organ, bestående av flera medlemmar, som ansvarar för socialvården i den kommun där tjänsterna 
tillhandahålls. Kommunen skall meddela regionförvaltningsverket uppgifterna för upprätthållande av registret. Kommunen 
bifogar till anmälan sitt utlåtande, varav skall framgå kommunens motiverade uppskattning av, om den anmälningspliktiga 
serviceverksamheten uppfyller de förutsättningar som bestämts i lagen om tillsyn över privat socialservice (3 §, 4 §). 
 
Om verksamhetsområdet, för den som producerar privat service, omfattar tjänster för minderåriga och verksamheten omfattar 
arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta 
hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga, kräver regionförvaltningsverket, innan den 
beviljar tillstånd, att en person som inte hör till personalen i arbetsavtalsförhållande och vars arbete omfattar uppgifter som 
nämns ovan, visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Utdraget får inte vara äldre än sex 
månader. (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). 
 
Regionförvaltningsverket för in uppgifter, i det riksomfattande registret över privata socialserviceproducenter, på de privata 
socialserviceproducenter och deras serviceformer som är verksamma i områdets kommuner. Registerutdrag och information 
om registret finns att få hos regionförvaltningsverket. 
 
Regionförvaltningsverket uppbär en registreringsavgift av en serviceproducent som utövar anmälningspliktig verksamhet. 
Avgifterna baserar sig på lagen om grunderna för avgifterna till staten och på inrikesministeriets förordning baserad på den. 
 
Anvisningar i fråga om anmälningsförfarande tillhandahålls även på webbsidorna för ifrågavarande regionförvaltningsverk.
17. Kontaktperson

Fax

E-post

MobiltelefonTelefon

PostanstaltPostnummer

Adress

Efternamn Förnamn

Underskriften bör vara officiell.  Namn på dem som är berättigade att skriva under 
för samfund (bolag, andelslag, föreningar) och stiftelser framgår av respektive 
register.

18. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
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Kontaktinformation för regionförvaltningsverken (www.rfv.fi)
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I 
LAPPLAND

Huvudverksamhetsstället i Tavastehus 
Birger Jaarlin katu 15 
PB 150, 13101 TAVASTEHUS 
Tel. 0295 016 000 
Fax: 03 570 8002 
registratur.sodra@rfv.fi

Verksamhetsstället i  Helsingfors 
Bangårdsvägen 9 
PB 110, 00521 HELSINGFORS 
Tel. 0295 016 000 
Fax: 09 6150 0533  
registratur.sodra@rfv.fi

Verksamhetsstället i Kouvola 
Kauppamiehenkatu 4 
PB 301, 45101 KOUVOLA 
Tel. 0295 016 000 
Fax: 05 379 4750 
registratur.sodra@rfv.fi 

Linnankatu 1-3 
PB 293, 90101 ULEÅBORG 
Tel. 0295 017 500 
Fax: 08 314 0110 
kirjaamo.pohjois@avi.fi

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I ÖSTRA 
FINLAND

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I 
SYDVÄSTRA FINLAND 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I   
NORRA FINLAND 

Självständighetsplan 2 
PB 22, 20801 ÅBO 
Tel. 0295 018 000 
Fax: 02 251 1820 
registratur.sydvastra@rfv.fi

Valtakatu 2 
PB 8002, 96101 ROVANIEMI 
Tel. 0295 017 300 
Fax: 016 319 513 
kirjaamo.lappi@avi.fi

Huvudverksamhetsstället i S:t Michel 
Maaherrankatu 16 
PB 50, 50101 S:t MICHEL 
Tel. 0295 016 800 
Fax: 015 760 0150 
kirjaamo.ita@avi.fi 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I  VÄSTRA OCH INRE FINLAND
Huvudverksamhetsstället i Vasa 
Wolffskavägen 35 
PB 200, 65101 VASA 
Tel. 0295 018 450 
Fax: 06 317 4817 
registratur.vastra@rfv.fi

Verksamhetsstället i Jyväskylä 
Cygnaeuksenkatu 1 
PB 41, 40101 JYVÄSKYLÄ 
Tel. 0295 018 450 
Fax: 014 449 9750 
registratur.vastra@rfv.fi

Verksamhetsstället i Tammerfors 
Uimalankatu 1 
PB 272, 33101 TAMMERFORS 
Tel. 0295 018 450 
Fax: 03 389 1820 
registratur.vastra@rfv.fi
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När verksamheten ändras (tex. ändring av verksamhetsutrymmena eller serviceform) ifylls blanketten till lämpliga delar
ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE
1. Anmälan
Verksamheten är avsedd att inledas
Ändringen är avsedd att genomföras
När verksamheten inleds, ifylls blanketten i sin helhet
          /            20 
          /            20 
2. Serviceproducent
Är serviceproducenten införd i förskottsuppbördsregistret?
3. Verkställande direktör eller annan för verksamheten ansvarig person
4. Uppgifter om verksamhetsenheten (Blanketten ifylls separat för varje verksamhetsenhet. Punkter som berör verksamhetsenheten ifylls inte om tillhandahållande av tjänsterna sker hemma hos klienten.)
5. Person som ansvarar för servicen vid verksamhetsenheten
6. Klientregister som tas i bruk
Har verksamhetsenheten eget klientregister ?                                       
7. Klientregistrets ansvarige registerhållare
8. Person som ansvarar för klientregistret
9. Övriga uppgifter
10. Inspektioner
Inspektion av hälsoskyddsmyndigheten utförd
Brandinspektion förrättad
          /            20 
          /            20 
11. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
OM VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SERVICEPRODUCENTEN OMFATTAR TJÄNSTER FÖR MINDERÅRIGA, FINNS DET VID VERKSAMHETSENHETEN PERSONER SOM ÄR I ANNAT ÄN I ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE OCH VARS ARBETE OMFATTAR ATT VARAKTIGT OCH I VÄSENTLIG GRAD OCH UTAN VÅRDNADSHAVARENS NÄRVARO FOSTRA, UNDERVISA, SKÖTA ELLER ANNARS TA HAND OM MINDERÅRIGA ELLER ANNARS ARBETA I PERSONLIG KONTAKT MED MINDERÅRIGA?  (4 § 1 mom. i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn).
Namn
Uppgift
12. Verksamhetsenhetens serviceverksamhet inom privat hälso- och sjukvård
Har verksamhetsenheten serviceverksamhet inom privat hälso- och sjukvård?
13. Verksamhetsenhetens serviceverksamhet och antalet klientplatser
På blanketten anmäls socialservicen som verksamhetsenheten producerar.
Tjänsterna och vårdplatserna antecknas så, att den producerade tjänsten väljs från de vågräta raderna och den huvudsakliga målgruppen från den lodräta kolumnerna. Målgruppen är den klientgrupp för vilken servicen främst är avsedd.
I rutan antecknas antalet vård- eller klientplatser vid verksamhetsenheten. För öppenvårdstjänster antecknas uppskattat klientantal, som beskriver verksamhetens omfattning på årsbasis.
SERVICEFORM
MÅLGRUPP
Barn/
unga
Barn
familjer
Åldre
Utveck-lings-störda
Övriga handi-kappade
Rehabilite-ringsklienter inom missbrukar-vården
Rehabili-terings-klienter inom mental-vården
Övriga
Vård-platser 
totalt
INSTIT. VÅRD
Institutionsvård dygnet runt
Mödra- och skyddshem
Effektiverat serviceboende
Yrkesinriktad familjehemsvård
Grupp-familjedagvård
Familjedagvård
Daghem
BARNDAGVÅRD
Lekverksamhet
Dagvård för vuxna
DAG-VERKSAMHET
Dagcenter/ Servicecenter
Arbets- och aktivitetscenter
Skyddshärbärgen och tillnyktringsstationer
Öppen missbrukar
rehabilitering
ÖVRIG SOCIALSERVICE
Stödboende
STÖDBOENDE
ÖVRIG REGISTRERAD SERVICE
Övrig service
TILLSTÅNDSPLIKTIG SERVICE
ANMÄLNINGSPLIKTIG SERVICE
BOENDESERVICE
Familjearbete
Socialarbetares tjänster
Hemvårdshjälp
HEMSERVICE
Serviceboende
Annan sakkunnig-verksamhet inom socialvården
Arbets- oh aktivitetscenter
INSTIT. VÅRD
TILLSTÅNDSPLIKTIG SERVICE
HEMSERVICE
BARNDAGVÅRD
BOENDESERVICE
INSTIT. VÅRD
TILLSTÅNDSPLIKTIG SERVICE
14. Egen fast anställd personal
2. stadiet / Skolnivå
Personal
YH / Institutsnivå
TOTALT
	- varav de som fått utbildning inom social och hälsovård
De med uppgifter inom vård, rehabilitering och uppfostring, totalt
Högre högskole-examen (universitet)
varav deltidsanställda
2. stadiet / Skolnivå
YH / Institutsnivå
Högre högskoleexa-men (universitet)
TOTALT
De med uppgifter inom vård, rehabilitering och uppfostring, totalt
	- varav de som fått utbildning inom social och hälsovård
	- varav de som fått utbildning inom social och hälsovård
Inom administration, totalt
Inom övriga uppgifter, totalt
TOTALT
varav heltidsanställda
2. stadiet / Skolnivå
YH / Institutsnivå
Högre högskole-examen (universitet)
TOTALT
De med uppgifter inom vård, rehabilitering och uppfostring, totalt
Inom administration, totalt
TOTALT
Inom övriga uppgifter, totalt
TOTALT
Inom administration, totalt
Inom övriga uppgifter, totalt
15. Köpt och tillfällig personal
TOTALT
Inom övriga uppgifter, totalt
Inom administration, totalt
	- varav de som fått utbildning inom social och hälsovård
De med uppgifter inom vård, rehabilitering och uppfostring, totalt
TOTALT
Tillfällig 1
Köpt
1 t.ex. sysselsatta, praktikanter, civiltjänstgörare etc.
16. Bilagor till anmälan
(matrikelutdrag eller kopior av arbetsintyg)
Bilagor för verksamhetsenhet
bolagsordningen eller stadgarna
Anmälan skall inlämnas i god tid före det planerade datumet för inledande av verksamheten. En privat serviceproducent, som utövar annan verksamhet än verksamhet dygnet runt, skall innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till det organ, bestående av flera medlemmar, som ansvarar för socialvården i den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Kommunen skall meddela regionförvaltningsverket uppgifterna för upprätthållande av registret. Kommunen bifogar till anmälan sitt utlåtande, varav skall framgå kommunens motiverade uppskattning av, om den anmälningspliktiga serviceverksamheten uppfyller de förutsättningar som bestämts i lagen om tillsyn över privat socialservice (3 §, 4 §).

Om verksamhetsområdet, för den som producerar privat service, omfattar tjänster för minderåriga och verksamheten omfattar arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga, kräver regionförvaltningsverket, innan den beviljar tillstånd, att en person som inte hör till personalen i arbetsavtalsförhållande och vars arbete omfattar uppgifter som nämns ovan, visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Utdraget får inte vara äldre än sex månader. (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Regionförvaltningsverket för in uppgifter, i det riksomfattande registret över privata socialserviceproducenter, på de privata socialserviceproducenter och deras serviceformer som är verksamma i områdets kommuner. Registerutdrag och information om registret finns att få hos regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket uppbär en registreringsavgift av en serviceproducent som utövar anmälningspliktig verksamhet. Avgifterna baserar sig på lagen om grunderna för avgifterna till staten och på inrikesministeriets förordning baserad på den.

Anvisningar i fråga om anmälningsförfarande tillhandahålls även på webbsidorna för ifrågavarande regionförvaltningsverk.
17. Kontaktperson
Underskriften bör vara officiell.  Namn på dem som är berättigade att skriva under för samfund (bolag, andelslag, föreningar) och stiftelser framgår av respektive register.
18. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Kontaktinformation för regionförvaltningsverken (www.rfv.fi)
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND 
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I LAPPLAND
Huvudverksamhetsstället i TavastehusBirger Jaarlin katu 15PB 150, 13101 TAVASTEHUSTel. 0295 016 000Fax: 03 570 8002
registratur.sodra@rfv.fi
Verksamhetsstället i  HelsingforsBangårdsvägen 9PB 110, 00521 HELSINGFORSTel. 0295 016 000Fax: 09 6150 0533         
registratur.sodra@rfv.fi
Verksamhetsstället i KouvolaKauppamiehenkatu 4PB 301, 45101 KOUVOLATel. 0295 016 000Fax: 05 379 4750
registratur.sodra@rfv.fi         
Linnankatu 1-3PB 293, 90101 ULEÅBORGTel. 0295 017 500Fax: 08 314 0110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I ÖSTRA FINLAND
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND 
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I  
NORRA FINLAND 
Självständighetsplan 2PB 22, 20801 ÅBOTel. 0295 018 000Fax: 02 251 1820
registratur.sydvastra@rfv.fi
Valtakatu 2PB 8002, 96101 ROVANIEMITel. 0295 017 300Fax: 016 319 513
kirjaamo.lappi@avi.fi
Huvudverksamhetsstället i S:t Michel
Maaherrankatu 16PB 50, 50101 S:t MICHELTel. 0295 016 800Fax: 015 760 0150
kirjaamo.ita@avi.fi         
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I  VÄSTRA OCH INRE FINLAND
Huvudverksamhetsstället i VasaWolffskavägen 35PB 200, 65101 VASATel. 0295 018 450Fax: 06 317 4817
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