Kuinka voin hankkia arvonlisäverottomia yksityisiä
sosiaalipalveluja
Sosiaalihuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta,
lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten
palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.
Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä
muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla
tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista
kanssakäymistä edistäviä palveluja.
Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään
sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat
voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten
valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky on
alentunut esim. iän tai sairauden takia.
Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytykset
1. Arvonlisäverotonta palvelua voi saada vain, jos henkilön toimintakyky on alentunut esim. iän tai
sairauden takia. Palveluita tarjoavan yksityisen palveluntuottajan tehtävänä on arvioida oikeus
arvonlisäverottomaan palveluun.
2. Palveluntuottaja on rekisteröity aluehallintoviraston yksityisten palveluntarjoajien rekisteriin tai
on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Lisäksi
palveluntuottajalla oltava omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.
3. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan
väliseen kirjalliseen sopimukseen, palvelusopimukseen. Palvelusopimuksessa on eritelty, mitä
palveluita asiakas ostaa ja kuinka paljon.
4. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava
suunnitelma, palvelusuunnitelma.
Kun yksityinen palveluntuottaja myy sosiaalihuoltoa, arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että
palveluntuottaja ja asiakas ovat tehneet myytävistä palveluista kirjallisen palvelusopimuksen sekä
palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman. Silloin kun yksityinen
sosiaalipalveluiden tuottaja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kunnan tekemän päätöksen perusteella,
vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille. Jos asiakas taas hankkii
palvelut suoraan yksityiseltä palveluntarjoajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palvelun
tarjoajan vastuulla laatia tämä palvelusuunnitelma.
Palvelusuunnitelmasta tulee ilmetä sosiaalihuollon tarpeen peruste, asiakkaan toimintakyky,
palvelujen ja hoidon tarve, palvelujen ja hoidon tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
sekä tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Oleellisinta on, että suunnitelmassa näkyy palvelun tavoite,
palvelun sisältö, suunnitelman voimassaolo ja tarkistamisaika sekä ketkä sitä ovat olleet laatimassa.
Useinhan yhteistyötaho on itse asiakkaan lisäksi, esimerkiksi omainen tai kunnan kotihoito.
Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, mikäli kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei
suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelman osalta ilmeinen
tarpeettomuus tarkoittaa esimerkiksi silloin tällöin tehtävää siivousta. Jos kuitenkin on kyse
säännöllisestä asukkaan asunnon siisteyden ja puhtauden ylläpidosta, on palvelusuunnitelma tarpeen.

Ja etenkin, jos sama palveluntuottaja hoitaa jotain muitakin asiakkaan asioita, kuten vaikka kauppaasioita.

Kuinka löydän Kirkkonummen arvonlisäverottomien yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajat?
Kirkkonummen kunnan internet-sivuilta löytyvät Kirkkonummen kunnan hyväksymät yksityisten
sosiaalipalveluiden tukipalveluiden palveluntuottajat
https://www.kirkkonummi.fi/yksityisten-sosiaalipalvelujen-valvonta . Asiakas valitsee näistä
haluamansa palveluntuottajan. Palveluntarjoajan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus ja
palvelusuunnitelma.
Palveluntuottajilla on pääsääntöisesti oma palvelusopimus- ja palvelusuunnitelmalomakkeensa. Mikäli
tarvitaan palvelusopimus- ja palvelusuunnitelmalomakemalli, tällainen löytyy esimerkiksi osoitteesta
www.elias.fi . (Nämä mallit on tarkoitettu vapaasti käytettäviksi.)

Lisätietoja
Lisätietoja arvonlisäverottomista palveluista saat verohallinnon internet-sivuilta (www.vero.fi) tai
puhelimitse verohallinnon asiakaspalvelusta.
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