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Asia  Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Pori Cleaning 
Group Oy 

Selostus  Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) § 11 mukaan yksityisten 
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia 
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen 
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan/kuntayhtymän 
toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on 
mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Yksityisillä 
sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 § 
mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää 
sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, 
yhteisö tai säätiö taikka julkiyhteisön perustama liikeyritys tuottaa 
korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Tiedot 
toimitetaan aluehallintovirastolle rekisterinpitoa varten, lukuun ottamatta 
sosiaalihuoltolain 14.1 §:n mukaisia kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluita 
tai niihin rinnastettavia palveluita tai yksityistä perhepäivähoitoa.   

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessote) 
yhtymävaltuuston (2.12.2020 § 14) hyväksymän hallintosäännön 22 § 
mukaan palvelualuejohtaja päättää palvelualueensa yksityisten 
palveluntuottajien ilmoituksenvaraisten toiminnan hyväksymisestä ja 
tekee lausunnot luvanvaraisesta yksityisten palveluntuottajien 
toiminnasta. 

Pori Cleaning Group Oy on toimittanut Kessotelle 3.3.2021 päivätyn 
ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Toiminnan 
suunniteltu aloittamispäivä on ollut 1.1.2021 ja toiminta-alueena 
Kessoten jäsenkunnista Harjavalta sekä Nakkila. Ilmoitusta on pyydetty 
täydentämään puuttuvilla tiedoilla ja liitteitä ja täydennykset ovat 
saapuneet 15.9.2021. 

Pori Cleaning Group Oy tuottaa kotiin annettavia kotihoidon tukipalveluja 
pääasiassa ikääntyneille asiakkaille.    

Yritys on rekisteröity 30.12.2020 ja sen kotipaikka on Pori. Palvelujen 
liiketoiminnasta, tuottamisesta ja tietosuoja-asioista sekä 
asiakasrekisteristä vastaa Lauri Hatulainen.   



Ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma, ote kaupparekisteristä, 
yhtiösäännöt, rekisteriseloste sekä vastuuhenkilön ansioluettelo.  

Päätös  Pori Cleaning Group Oyn toimittamien asiakirjojen perusteella totean, 
että ilmoituksen kohteena oleva palvelutoiminta täyttää lain yksityisestä 
sosiaalipalvelusta (922/2011) mukaisen ilmoituksenvaraisen 
rekisteröitävän toiminnan edellytykset.  

Palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön 
vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle 
lupaviranomaiselle tai ilmoituksen vastaanottaneelle taholle. 

 

Allekirjoitus  Katja Lehtonen 
  Palvelualuejohtaja, Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut 
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