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om privat socialservice

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att
rätten till socialservice av god kvalitet tillgo-
doses för de klienter som anlitar privat soci-
alservice.

2 §

Tillämpningsområde och förhållande till
annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på produktion, ge-
nomförande och övervakning av privat soci-
alservice, om inte något annat föreskrivs ge-
nom lag.

För genomförande av privat socialservice
gäller dessutom lagen om klientens ställning
och rättigheter inom socialvården (812/2000)
och det som annars föreskrivs om socialser-
vice.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) privat socialservice de former av social-
service som nämns i 17 § i socialvårdslagen
(710/1982) och den professionella handled-
ning och rådgivning inom det sociala områ-
det i anslutning till anordnandet av dem som
en enskild person, en sammanslutning eller
en stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett
offentligt samfund producerar mot ersättning
genom drivande av rörelse eller yrkesutöv-
ning,

2) verksamhetsenhet en funktionell helhet
där klienten tillhandahålls tjänster som avses
i denna lag,

3) tillståndsmyndighet regionförvaltnings-
verken och Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården,

4) tillsynsmyndighet det kommunala organ
som avses i 6 § i socialvårdslagen eller den
tjänsteinnehavare som organet utsett, region-
förvaltningsverken och Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården.

2 kap.

Produktion av privat socialservice

4 §

Verksamhetsbetingelser

Varje verksamhetsenhet ska ha tillräckliga
och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig
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och ändamålsenlig utrustning samt den per-
sonal som verksamheten förutsätter. Loka-
lerna ska till sina sanitära och övriga förhål-
landen vara lämpliga för den vård, fostran
och övriga omsorg som tillhandahålls där.

Antalet anställda ska vara tillräckligt med
avseende på servicebehovet och antalet klien-
ter. Bestämmelser om den behörighet som
krävs av de anställda finns i lagen om behö-
righetsvillkoren för yrkesutbildad personal
inom socialvården (272/2005).

På personaldimensioneringen och behörig-
hetsvillkoren för personalen tillämpas i fråga
om familjehem 26 a § 2 mom. i socialvårds-
lagen och i fråga om barndagvård vad som
föreskrivs i 5 § i lagen om barndagvård
(36/1973) och med stöd av den paragrafen.
På det minsta antalet anställda i anstaltsvård
inom barnskyddet tillämpas 59 § i barn-
skyddslagen (417/2007) och på behörighets-
villkoren för personalen 60 § i den lagen.

5 §

Ansvar för servicens kvalitet

Privat socialservice ska basera sig på ett
avtal eller på ett förvaltningsbeslut av kom-
munen samt på en service-, vård-, omsorgs-
eller rehabiliteringsplan eller någon annan
motsvarande plan som utarbetats i enlighet
med 7 § i lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården.

Varje producent av privat socialservice
svarar för att den samlade service som ordnas
för en klient på basis av ett avtal eller ett
förvaltningsbeslut och en plan enligt 1 mom.
uppfyller de krav som ställs på den.

Varje verksamhetsenhet ska ha en ansvarig
person som svarar för att de tjänster som
genomförs vid verksamhetsenheten uppfyller
de krav som ställs på dem.

6 §

Plan för egenkontroll

För säkerställande av att verksamheten är
tillbörlig ska varje producent av privat social-
service utarbeta en plan för egenkontroll som
omfattar serviceproducentens alla former av
socialservice och den samlade service som

avses i 5 § 2 mom. Serviceproducenten ska
hålla planen för egenkontroll offentligt fram-
lagd och följa hur den förverkligas.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården får meddela föreskrifter om
innehållet i planen för egenkontroll och om
hur den ska utarbetas och följas upp.

3 kap.

Tillstånd och anmälan som gäller
produktion av service

7 §

Tillståndspliktig service

Varje producent av privat socialservice
som fortlöpande producerar socialservice
dygnet runt ska ha fått tillståndsmyndighe-
tens tillstånd till produktion av service innan
verksamheten inleds eller ändras väsentligt.

Tillståndet omfattar serviceproducentens
alla verksamhetsenheter där det produceras
socialservice dygnet runt.

8 §

Ansökan om tillstånd

Tillstånd ska sökas hos det regionförvalt-
ningsverk inom vars verksamhetsområde ser-
vicen produceras. Om servicen produceras
inom fler än ett regionförvaltningsverks verk-
samhetsområde, ska tillstånd sökas hos Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården.

I tillståndsansökan ska nämnas
1) serviceproducentens namn, personbe-

teckning eller företags- och organisations-
nummer och kontaktuppgifter samt namn och
kontaktuppgifter för företagets verkställande
direktör eller någon annan som ansvarar för
affärsverksamheten,

2) namn och kontaktuppgifter för de verk-
samhetsenheter för vilka tillstånd söks,

3) innehållet i och produktionssättet för
den socialservice som ska tillhandahållas på
basis av det tillstånd som ansökan gäller samt
socialservicens planerade omfattning vid
varje verksamhetsenhet,

4) antalet klientplatser vid varje verksam-
hetsenhet,
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5) den ansvariga personens namn, person-
beteckning, kontaktuppgifter, utbildning, ar-
betserfarenhet och uppgift vid verksam-
hetsenheten,

6) antalet övriga anställda och deras utbild-
ning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgi-
varregister som avses i lagen om förskotts-
uppbörd (1118/1996),

8) den planerade dag då verksamheten in-
leds,

9) platsen för förvaring av klienthand-
lingar, de centrala principerna för förandet av
klientregister och den som ansvarar för föran-
det av register samt den dataskyddsansvariga
som avses i 20 § 4 mom. i lagen om elektro-
nisk behandling av klientuppgifter inom so-
cial- och hälsovården (159/2007),

10) övriga uppgifter som behövs för att
bedöma servicens kvalitet, säkerhet och till-
börlighet.

9 §

Inspektion med anledning av
tillståndsansökan

För att säkerställa att verksamhetsbetingel-
serna enligt 4 § uppfylls ska regionförvalt-
ningsverket inspektera en verksamhetsenhet
som tillhandahåller socialservice dygnet runt
så snart som möjligt efter det att tillståndsan-
sökan om inledande eller ändring av verk-
samheten har lämnats in till regionförvalt-
ningsverket. På begäran av Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården ska
regionförvaltningsverket dessutom inspektera
en sådan verksamhetsenhet för vilken en till-
ståndsansökan har lämnats in till Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den. På begäran av regionförvaltningsverket
får en representant för den kommun där det
är meningen att socialservice ska produceras
delta i inspektionen.

Lokaler som används för permanent bo-
ende får inte inspekteras utan samtycke från
serviceproducenten.

10 §

Beviljande av tillstånd

Tillstånd beviljas varje serviceproducent

vars verksamhetsenheter uppfyller kraven en-
ligt 4 § och som kan svara för sina ekono-
miska förpliktelser på behörigt sätt. En servi-
ceproducent som har försatts i konkurs eller
som har till betalning förfallna skatteskulder
eller fordringar som är föremål för utmätning
och som är större än ringa i förhållande till
betalningsförmågan anses inte kunna svara
för sina ekonomiska förpliktelser på behörigt
sätt.

Av tillståndet ska innehållet i servicen,
verksamhetens omfattning och produktions-
sättet för servicen framgå. Tillståndet kan
förenas med villkor som är nödvändiga för
att trygga klientsäkerheten och som gäller
mängden tjänster, de anställda, lokalerna, an-
ordningarna och tillbehören samt arbetsmeto-
derna.

11 §

Anmälningspliktig service

Varje producent av privat socialservice
som producerar annan socialservice än soci-
alservice dygnet runt ska lämna in en skriftlig
anmälan om verksamheten innan den inleds
eller ändras väsentligt till det kommunala
organet i den kommun där tjänsterna produ-
ceras. I anmälan ska nämnas motsvarande
uppgifter som i en tillståndsansökan. En ser-
viceproducent som har ansökt om tillstånd
som avses i 7 § behöver inte göra någon
separat anmälan om sådana andra former av
socialservice än socialservice dygnet runt
som denne producerar om de framgår av
tillståndsansökan.

I lagen om barndagvård föreskrivs om
skyldighet för producenter av privat dagvård
att lämna in en anmälan till det kommunala
organet.

12 §

Anmälan om att den ansvariga personen byts
ut och om att verksamheten upphör

Varje serviceproducent ska lämna in en
skriftlig anmälan om att den ansvariga perso-
nen byts ut och om att verksamheten upphör.
Anmälan ska lämnas in till den tillstånds-
myndighet som beviljat tillståndet eller till
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det kommunala organ som tagit emot en an-
mälan som avses i 11 §.

13 §

Kommunens skyldighet att lämna regionför-
valtningsverket anmälda uppgifter

Det kommunala organet ska utan dröjsmål
lämna regionförvaltningsverket de uppgifter
som organet fått med stöd av 11 och 12 §,
med undantag för uppgifter om serviceprodu-
center som producerar endast stödservice i
anslutning till hemservice som avses i 17 §
1 mom. 3 punkten i socialvårdslagen eller
med stödservicen jämförbara tjänster eller
privat familjedagvård.

4 kap.

Tillsyn

14 §

Tillsynsobjekt

Tillsyn enligt denna lag gäller alla former
av socialservice som avses i 3 § 1 punkten.

15 §

Styrning, rådgivning och uppföljning

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över
den privata socialservicen i första hand ge-
nom att tillhandahålla serviceproducenten
den styrning och rådgivning som behövs vid
serviceproduktionen och genom att i samråd
med serviceproducenten följa hur verksamhe-
ten utvecklas.

16 §

Verksamhetsberättelse

Privata serviceproducenter som erhållit
tillstånd ska årligen lämna tillståndsmyndig-
heten en verksamhetsberättelse.

De ändringar som har skett beträffande
personalen, lokalerna och verksamheten ska
nämnas i verksamhetsberättelsen.

17 §

Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten kan inspektera en
serviceproducents verksamhet enligt denna
lag samt de verksamhetsenheter och lokaler
som används vid ordnandet av verksamheten
när det finns grundad anledning att förrätta
en inspektion.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården kan av grundad anledning
ålägga regionförvaltningsverket att förrätta
en inspektion. Tillståndsmyndigheten kan
dessutom be det kommunala organet att av
grundad anledning inspektera en verksam-
hetsenhet.

18 §

Förrättande av inspektion

En inspektion får förrättas utan förhands-
anmälan. En inspektör ska ges tillträde till
verksamhetsenhetens alla lokaler. Lokaler
som används för permanent boende får dock
inspekteras bara om det är nödvändigt för att
trygga klientens ställning och garantera behö-
rig service. Över en inspektion ska det föras
protokoll.

Trots sekretessbestämmelserna ska alla
handlingar som inspektören begär och som är
nödvändiga för inspektionen läggas fram för
honom eller henne. Dessutom ska inspektö-
ren utan kostnad på begäran få kopior av de
handlingar som är nödvändiga för inspektio-
nen.

Inspektören har rätt att ta fotografier under
inspektionen. Inspektören kan biträdas av så-
dana experter som behövs för inspektionen.

19 §

Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid styrningen och övervakningen
av privat socialservice konstateras att en ser-
viceproducent vid ordnandet eller genomför-
andet av verksamhet enligt denna lag har
förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra
sin skyldighet, och ärendet inte föranleder
andra åtgärder, kan tillståndsmyndigheten ge
serviceproducenten eller den ansvariga perso-
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nen en anmärkning för framtiden eller upp-
märksamgöra den övervakade på att verk-
samheten ska ordnas på behörigt sätt och att
god förvaltningssed ska iakttas.

20 §

Föreläggande om avhjälpande av brister

Om en privat socialserviceproducent inte
har fullgjort sin anmälningsskyldighet eller
skyldighet att ansöka om tillstånd eller om
brister eller andra missförhållanden som
äventyrar klientsäkerheten upptäcks i ordnan-
det eller genomförandet av socialservice eller
om verksamheten i övrigt strider mot denna
lag, kan tillståndsmyndigheten meddela ett
föreläggande om att de ska avhjälpas. När
föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid
inom vilken de behövliga åtgärderna ska vid-
tas.

21 §

Avbrytande av verksamheten och förbud mot
användning

Om klientsäkerheten så kräver kan till-
ståndsmyndigheten förbjuda verksamheten
eller bestämma att den ska avbrytas eller
omedelbart förbjuda användningen av en
verksamhetsenhet, av en del av den eller av
en anordning.

22 §

Tvångsmedel för iakttagande av
ett föreläggande

Tillståndsmyndigheten kan förplikta servi-
ceproducenten att iaktta det föreläggande
som avses i 20 och 21 § vid vite eller vid
äventyr att verksamheten avbryts eller att an-
vändningen av en verksamhetsenhet, av en
del av den eller av en anordning förbjuds.

23 §

Återkallande av tillstånd

Tillståndsmyndigheten kan helt eller delvis
återkalla ett tillstånd att producera socialser-
vice som den beviljat, om denna lag eller de

bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats
med stöd av den väsentligt har överträtts i
verksamheten. En förutsättning för återkal-
lande är dessutom att bristerna eller missför-
hållandena i verksamheten inte har avhjälpts
trots tidigare anmärkningar och föreläggan-
den från tillståndsmyndigheten.

24 §

Åtgärder med anledning av brister
i läkemedelsförsörjningen

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
sådan verksamhet som avses i läkemedelsla-
gen (395/1987) och som övervakas av Säker-
hets- och utvecklingscentret för läkemedels-
området. Om tillsynsmyndigheten i sin över-
vakning av privat socialservice upptäcker
brister eller andra missförhållanden i läkeme-
delsförsörjningen, ska tillsynsmyndigheten
underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret
för läkemedelsområdet om dessa.

5 kap.

Register över tillhandahållare av privat
service

25 §

Förande av register och användning
av registeruppgifterna

Tillståndsmyndigheterna ska för handlägg-
ning av tillstånds- och anmälningsärenden
som avses i denna lag samt för övervakning
och statistikföring av verksamheten tillsam-
mans driva ett riksomfattande informations-
system (register över tillhandahållare av pri-
vat service). I informationssystemet ingår
som separata delar ett register över privata
socialserviceproducenter samt i lagen om pri-
vat hälso- och sjukvård (152/1990) avsedda
register över privata producenter av hälso-
och sjukvårdstjänster och över självständiga
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården är registeransvarig och an-
svarar också för informationssystemets funk-
tion.

En tillståndsmyndighet ansvarar för de
uppgifter som den fört in i registret och för
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att utlämnandet av uppgifter är förenligt med
lag. Tillståndsmyndigheten får använda regis-
teruppgifter i den omfattning dess uppgifter
kräver det. Bestämmelser om behandlingen
av personuppgifter finns även i personupp-
giftslagen (523/1999).

26 §

Registrering av uppgifter som ingår
i tillståndsansökan

Efter att ha beviljat serviceproducenten det
tillstånd som avses i 7 § ska tillståndsmyn-
digheten se till att de uppgifter som service-
producenten i enlighet med 8 § ska nämna i
tillståndsansökan förs in i registret över till-
handahållare av privat service.

27 §

Registrering av uppgifter om anmälningsplik-
tig verksamhet

Tillståndsmyndigheten beslutar om regist-
rering av uppgifter om anmälningspliktig ser-
vice som avses i 11 §.

I registret förs inte in uppgifter om service-
producenter som producerar endast stödser-
vice i anslutning till hemservice som avses i
17 § 1 mom. 3 punkten i socialvårdslagen
eller med stödservicen jämförbara tjänster el-
ler privat familjedagvård.

28 §

Övriga uppgifter som ska registreras

Utöver vad som anges i 26 och 27 § ska
tillståndsmyndigheten registrera

1) uppgifter om förändringar i verksamhe-
ten,

2) uppgifter om brott mot denna lag och
om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter
och förbud som utfärdats med stöd av den
och om de påföljder som tillsynsmyndigheten
beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighe-
tens inspektioner och resultaten av dessa
samt övriga uppgifter som behövs för över-
vakningen, samt

3) övriga uppgifter som behövs för hand-
läggning och statistikföring av tillstånds- och

anmälningsärenden och som inte innehåller
uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftsla-
gen.

29 §

Avförande av registeruppgifter

Uppgifterna om den som är verksam som
socialserviceproducent, den ansvariga perso-
nen, den som ansvarar för förandet av regis-
ter och den dataskyddsansvariga avförs ur
registret fem år efter det att den registrerade
har upphört med verksamheten.

30 §

Offentliggörande och utlämnande av
registeruppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården får när det gäller producen-
ter av privat socialservice ur registret över
tillhandahållare av privat service i ett allmänt
datanät offentliggöra och lämna ut namn eller
firma, servicebransch samt alla verksam-
hetsenheters och verksamhetsställens adres-
ser och andra kontaktuppgifter. En självstän-
dig yrkesutövare får dock förbjuda att hans
eller hennes adress och övriga kontaktuppgif-
ter publiceras.

För andra än självständiga yrkesutövare får
det i ett allmänt datanät också finnas andra
offentliga uppgifter om företagsverksamhe-
ten.

Bestämmelser om utlämnande av offent-
liga personuppgifter som inte sker i ett all-
mänt datanät finns i 16 § 3 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Uppgifter om serviceproducenter
som upphört med sin verksamhet enligt
denna lag får publiceras och lämnas ut i ett
allmänt datanät i högst tolv månader efter det
att tillståndsmyndigheten har tagit emot an-
mälan om att verksamheten upphör.

31 §

Utlämnande av uppgifter med hjälp
av teknisk anslutning

Trots sekretessbestämmelserna och andra
bestämmelser om användningen av uppgifter
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får tillståndsmyndigheterna, utöver vad som
föreskrivs någon annanstans i lag, med hjälp
av teknisk anslutning ur registret över tillhan-
dahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de
uppgifter om privata socialserviceproducen-
ter som behövs vid beviljande av sjukförsäk-
rings-, pensions- och handikappförmåner,

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna
ut sådana uppgifter om privata serviceprodu-
center och i 16 § avsedda verksamhetsberät-
telser som behövs för statistikändamål.

Innan en teknisk anslutning öppnas ska
den myndighet som begär uppgifter lägga
fram en utredning om att uppgifterna skyddas
på behörigt sätt.

32 §

Uttag av avgifter hos serviceproducenterna

Tillstånd att producera socialservice och
registrering av i 11 § avsedda anmälningar är
avgiftsbelagda. Dessutom kan avgifter tas ut,
helt eller delvis som årsavgifter, för till-
stånds- och registreringsåtgärder.

6 kap.

Myndigheterna och samarbetet mellan
dem

33 §

Centralförvaltningen

Den allmänna styrningen och övervak-
ningen av verksamhet som baserar sig på
denna lag hör till social- och hälsovårdsmini-
steriets uppgifter.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården, som lyder under social- och
hälsovårdsministeriet, styr regionförvalt-
ningsverken vid fullgörandet av de uppgifter
dessa har enligt denna lag. Syftet med styr-
ningen är att förenhetliga regionförvaltnings-
verkens verksamhetsprinciper, förfaringssätt
och beslutspraxis.

Dessutom styr och övervakar Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården
tjänsterna i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga och vittsyftande
ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvalt-
ningsverks verksamhetsområden eller hela
landet,

3) ärenden som har samband med övervak-
ningsärenden som behandlas vid Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården
och som gäller hälso- och sjukvård eller yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården,

4) ärenden som ett regionförvaltningsverk
är jävigt att behandla.

34 §

Region- och lokalförvaltningen

Regionförvaltningsverket styr och överva-
kar privat socialservice som produceras inom
dess verksamhetsområde.

Det kommunala organet styr och överva-
kar privat socialservice som produceras inom
kommunen.

35 §

Samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta när
de fullgör de uppgifter som anges i denna
lag.

Det kommunala organet ska omedelbart
underrätta regionförvaltningsverket om brist-
fälligheter eller missförhållanden som kom-
mit till dess kännedom i samband med tillsyn
enligt denna lag. Det kommunala organet ska
dessutom underrätta regionförvaltningsverket
om de inspektioner som organet förrättat med
stöd av 17 § och sina slutsatser om dem.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården ska underrätta regionförvalt-
ningsverket om de tillsynsåtgärder det ge-
nomfört med stöd av 17—23 §. Regionför-
valtningsverket ska underrätta Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården om
sina ovan nämnda tillsynsåtgärder, om servi-
ceproducenten har fått tillstånd av eller an-
sökt om tillstånd hos Tillsyns- och tillstånds-
verket för social- och hälsovården. Dessutom
ska Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården och regionförvaltningsver-
ket underrätta det kommunala organet i de
kommuner där service produceras om sina
ovan nämnda tillsynsåtgärder.
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7 kap.

Ändringssökande

36 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en tillståndsmyn-
dighet eller en tillsynsmyndighet har fattat
med stöd av denna lag får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen enligt vad
som bestäms i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

I anmärkning eller uppmärksamgörande
enligt 19 § får ändring inte sökas genom
besvär.

37 §

Verkställighet

Tillståndsmyndighetens beslut om avbry-
tande av verksamheten, förbud mot använd-
ning av en verksamhetsenhet eller av en del
av den eller av en anordning, och återkal-
lande av tillstånd får omedelbart verkställas
även om det överklagas, om detta är nödvän-
digt med hänsyn till klienternas säkerhet.

Besvärsinstansen kan förbjuda verkställig-
heten av beslutet eller bestämma att den ska
avbrytas.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

38 §

Undersökning av klagomål

Tillståndsmyndigheten eller social- och
hälsovårdsministeriet undersöker inte sådana
klagomål över privat socialservice som gäller
ärenden äldre än fem år, om det inte finns
särskilda skäl att undersöka klagomålet.

39 §

Myndigheternas rätt att få information

Trots sekretessbestämmelserna har till-
synsmyndigheterna och social- och hälso-

vårdsministeriet rätt att av socialservicepro-
ducenterna och av varandra avgiftsfritt få de
upplysningar och utredningar som de behö-
ver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

40 §

Handräckning

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndighe-
ten handräckning för genomförandet av in-
spektion enligt 18 §, avbrytande och förbud
mot användning enligt 21 § och rätt att få
information enligt 39 §.

41 §

Ersättning för kostnaderna för registrering

Av årsavgifterna enligt 32 § ska regionför-
valtningsverken betala Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården en
andel som täcker kostnaderna för registrering
av tillhandahållare av privat service.

42 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får när-
mare bestämmelser utfärdas om de uppgifter
som ska föras in i registret över tillhandahål-
lare av privat service.

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet får närmare bestämmelser
utfärdas om innehållet i tillståndsansökan och
ansökan om tillstånd, om innehållet i de an-
mälningar som avses i 11 och 12 § och om
hur anmälningarna ska göras samt om den
andel av avgifterna som enligt 41 § ska beta-
las till Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården.

9 kap.

Ikraftträdande

43 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2011.
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Genom denna lag upphävs lagen om tillsyn
över privat socialservice (603/1996).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

44 §

Behandling av ärenden som har inletts

På behandlingen av tillståndsansökningar
och klagomål som har inletts när denna lag
träder i kraft tillämpas de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet.

45 §

Tillståndets giltighetstid

Tillstånd som har beviljats med stöd av de
bestämmelser som gäller när denna lag träder
i kraft fortsätter att gälla efter ikraftträdandet.
Regionförvaltningsverket ska dock på tjäns-
tens vägnar och utan avgift inom ett år efter
lagens ikraftträdande ändra de tillstånd som
före ikraftträdandet beviljats en och samma

serviceproducent inom regionförvaltnings-
verkets verksamhetsområde till ett tillstånd
som omfattar serviceproducentens alla verk-
samhetsenheter.

En serviceproducent med verksamhet på
två eller flera regionförvaltningsverks områ-
den får hos Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården ansöka om att de
separata tillstånden ska ersättas med ett enda
tillstånd. Ett nytt tillstånd ska beviljas, om de
villkor för beviljande av tillstånd som anges i
denna lag uppfylls vid serviceproducentens
alla verksamhetsenheter.

46 §

Avförande av registeruppgifter om anmäl-
ningspliktig service

De uppgifter i registret över tillhandahål-
lare av privat service som enligt denna lag
inte behöver föras in i registret ska avföras ur
registret inom sex månader efter det att lagen
har trätt i kraft.

Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson
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