
 

Raaseporin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
Hallinto 

  

  1 (4) 

   

   

 

Raseborgs stad Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs  
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari  
Vaihde/Växel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi 

YKSITYISTÄ ARVONLISÄVEROTONTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUA TUOTTAVAN YRITYKSEN 
REKISTERÖINTIÄ KOSKEVA ILMOITUS 
 
Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on 
tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille 
kunnalle, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan 
aloittamisajankohtaa kunnalle. 
 

1. Ilmoitus 

Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan: Raaseporin kaupunki 

 Uusi ilmoitus 

 Toiminnan muutos, mikä? 
 

 Toiminnan lopettamisilmoitus 

Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä ____ . ____ . 20 ____ 

Muutoksien suunniteltu toteuttamispäivä ____ . ____ . 20 ____ 

Toiminnan lopettamispäivä ____ . ____ . 20 ____ 

 

2. Palvelun tuottaja 

Nimi (rekisteriotteen mukainen virallinen nimi) 
 

Toiminimi 
 

Y-tunnus 

Yhtiömuoto 
 

Kieli 

Postiosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 

www-sivun osoite 
 

Kotikunta 
  

Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja 

 

3. Yhteyshenkilöt 

Toimitusjohtaja tai muu 
liiketoiminnasta vastaava 
henkilö 

Sukunimi 
 

Etunimet 
 

Sähköposti 
 

Puhelinnumero 
 

Lisätietoja 
 

Yhteyshenkilö ilmoitusta 
koskevissa asioissa 

Sukunimi 
 

Etunimet 
 

Sähköposti 
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Puhelinnumero 
 

Lisätietoja 
 

Palvelujen vastuuhenkilö Sukunimi 
 

Etunimet 
 

Henkilötunnus 
 

Yhteysosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka  
 

Puhelinnumero, josta tavoitettavissa yksikköön liittyvissä asioissa (myös 
työajan ulkopuolella) 
 

Sähköposti 
 

Koulutus (tutkintotodistuksesta ja työkokemuksesta selvitys liitteenä) 
 

Tehtävä toimintayksikössä/ palvelujen antamisessa 
 

Tulee toimimaan vastuuhenkilönä alkaen 
____ . ____ . 20____ 

Lisätietoja 
 
 

 

4. Tietosuoja 

Palvelun tuottajan asiakasrekisterit  Manuaalinen rekisteri 

 Sähköinen rekisteri 

 Käytetään omaa asiakasrekisteriä 

 Käytetään muun rekisterinpitäjän rekisteriä 

Vastuullisen rekisterinpitäjän nimi (jos käytetään omaa asiakasrekisteriä) 
 

Vastuullisen rekisterinpitäjän nimi, jos käytetään muun rekisterinpitäjän rekisteriä 
 

Asiakirjojen säilytyspaikka 
 

Tietosuojavastaava  
(mikäli asiakastietoja käsitellään 
sähköisesti) 

Sukunimi 
 

Etunimet 
 

Sähköposti 
 

Puhelinnumero 
 

Lisätietoja 
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5. Tarjottavat palvelut 

Tukipalvelut 

 Ateria 

 Vaatehuolto 

 Kylvetys 

 Siivous 

 Saattaminen 

 Sosiaalinen kanssakäyminen 

 Kunnossapitopalvelut 

 Muu, mikä? 
 

 

6. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 

Jos palvelujen tuottajan toimialaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäisille, työskenteleekö 
toimintayksikössä muussa kuin työsopimussuhteessa henkilöitä, joiden tehtäviin pysyväisluonteisesti tai 
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 selvittämisessä 4 § 2 momentti) 

 Ei työskentele 

 Jos työskentelee, niin ao. henkilöiden nimi ja tehtävän luonne 

Nimi Tehtävien luonne Rikosrekisteriote esitetty 
(kenelle esitetty, kunnan 
viranomainen kuittaa 
allekirjoituksellaan 
otteen esitetyksi) 

Otteen päivämäärä 

    

    

    

    

    

    

 

7. Henkilökunnan määrä henkilötyövuosina 

 Henkilökunta Ostopalvelut 

Hoito-, kasvatus- ja 
kuntoutushenkilökunta 

  

Tuki- ja muissa tehtävissä 
toimivat 

  

Yhteensä (kaikki)   

 

8. Ilmoituksen liitteet 

 Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 

 Jos hankkijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös työsopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai 
säännöistä 

 Toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys 
asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne) 

 Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta 
(nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista) 

 Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste (saatavissa osoitteessa www.tietosuoja.fi)  

 Omavalvontasuunnitelma 

http://www.tietosuoja.fi/
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9. Muut mahdolliset selvitykset ja tiedot 

Muut mahdolliset selvitykset ja tiedot 
 
 
 

 

10. Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 
Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset) ja säätiöiden puolesta 
nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao. rekistereistä.  
 
 
Nimenselvennys 

 
Kunnan yhteystiedot 
 
Raaseporin kaupunki,  
Sosiaali- ja terveystoimiala, 
Raaseporintie 37,  
10650 Tammisaari 

 


