Tueksi arvonlisäverottomien palveluiden aloittamisessa yrittäjälle
Arvonlisäverotonta palvelua voi tarjota sellaiselle henkilölle, joka on sosiaalihuollon alainen.
Sosiaalihuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on:
-

lasten ja nuorten huolto
iäkkäiden henkilöiden huolto
vammaisten henkilöiden huolto
muut vammaisten palvelut ja tukitoimet
päihdehuolto
muu tällainen toiminta.

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan yllä mainittujen lisäksi sellaisia kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman tai muun
vastaavan vamman johdosta suoritettavia tulkkauspalveluja, joita järjestetään lain nojalla tai avustetaan
valtion varoin. Sosiaalihuollon tarpeessa olevalla tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintakyky on alentunut
esimerkiksi iän tai sairauden takia. Avun tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Asiakaskohtaista
sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita.
Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.
Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten
hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.
Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja
saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Yksityiset palveluntuottajat voivat
myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa
ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut
esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta
seuraavien edellytysten on täytyttävä:
-

-

-

Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta
ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen
tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa
kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen
tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.
Palveluntuottaja on tehnyt palvelu- tai muun vastaavan suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
Kun yksityinen palveluntuottaja myy sosiaalihuoltopalveluja kunnan tekemän päätöksen
perusteella, suunnitelman laatimisesta vastaa kunnan sosiaaliviranomainen.
Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan
kanssa kirjallisen sopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma

Kun sinulle tulee asiakas, joka täyttää sosiaalipalveluna tuotettavan palvelun edellytykset:
-

teet palvelusopimuksen yhdessä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa kahtena kappaleena,
toinen yrittäjälle, toinen asiakkaalle. Kirjoita sopimukseen peruste, miksi asiakas on oikeutettu

-

-

arvonlisäverottomaan palveluun (ikä, sairaus, vaiva tms.) Tämä on tärkeää, jotta sinulle jää esim.
verotarkastuksen varalle todistus siitä, miksi olet myynyt verotta.
teet palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa kahtena kappaleena,
toinen yrittäjälle, toinen asiakkaalle.
arkistoi tarkasti omat kappaleesi sopimuksesta ja suunnitelmasta, ja noudata
omavalvontasuunnitelmassasi kertomaasi tietoturvakuvausta.
kuntaan tai palveluohjaajalle ei tarvitse toimittaa sopimusta tai suunnitelmaa, jos asiakas tilaa työn
suoraan. Jos palvelun tilaa kunta tai palveluohjaaja, niin silloin sopimus tehdään.
kunnan/palveluohjaajan kanssa ja suunnitelman laatimisesta vastaa sosiaaliviranomainen.
kerro asiakkaalle, että hän on oikeutettu saamaan myös kotiin toimitetusta palvelusta
kotityövähennyksen. Auta häntä, ja tee laskun liitteeksi laskelma kotitalousvähennyksestä. Tämä on
hyvälle palvelulle viimeinen silaus
. Huomaathan, että jos asiakkaalla on kunnan maksusitoumus
tai palveluseteli, niin kotitalousvähennystä ei enää saa.
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