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Miten toimia?

Ensin on selvitettävä omassa asuinkunnassa rekisteröityneet 
yksityiset sosiaalipalvelujen tarjoajat ja valitaan oma palvelun-
tuottaja tästä ryhmästä. 

Palveluntuottajan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus. 
Palveluntarvitsija kertoo ja kuvailee, miten oma toimintakyky 
on huonontunut ja minkälaista apua tarvitsee. Kyseessä voi 
olla avun tarve esimerkiksi lonkkaleikkauksen jälkeen tai 
tilanteessa, jossa omaishoitajana uupuu tai jos muistisairaus 
lisää avun tarvetta. 

Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita. Oma arvio 
on tarpeellinen. Tämän jälkeen määritellään, mitä palveluja 
tarvitsee ja kuinka usein, esimerkiksi siivous- tai kylvetysapua. 

Tämän jälkeen palveluntuottaja päättää mahdollisuudesta 
alvittomaan hintaan palveluissa.

Valtakunnallisella ELIAS.fi-nettitorilla on hakupalvelu palvelun-
myyjistä kunnittain, joilla on oikeus myydä sosiaalipalveluja eli 
arvonlisäverotta kotipalvelun tukipalveluja. 

Lähde ja lisätietoa: 
www.elias.fi, ja www.ytj.fi, www.vero.fi 

Arvonlisäverolaki § 37

KOTIPALVELUA ILMAN 
ARVONLISÄVEROA
Tiesitkö, että kotipalvelua ja niiden 
tukipalveluja voi saada sosiaali-
palveluina arvonlisäverottomasti?

www.ekl.fi



Tiesitkö, että kotipalvelua ja niiden tukipalveluja voi 
saada sosiaalipalveluina arvonlisäverottomasti? 
Edellytyksenä on iän tai sairauden aiheuttaman 
alentuneen toimintakyvyn vuoksi syntynyt tarve 
saada sosiaalipalveluja. Lisäksi kotitalousvähennyksen 
voi lisätä verotuksessa vähennyksiin. 

Mitä tarkoitetaan kotipalveluilla ja niiden tukipalveluilla?

Kotipalvelut ovat esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan 
ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toi-
mia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan 
esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalve-
luja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Milloin sosiaalipalvelut saa arvonlisäverottomasti?

Julkisen toimijan asiakkailtaan perimät maksut sosiaali-
palveluista ovat verottomia. Myös yksityisen palveluntuottajan pal-
velut on mahdollista saada ilman arvonlisäveroa. Tällöin edellytykse-
nä on asiakkaan korkean iän tai sairauden 
aiheuttama toimintakyvyn aleneminen. Lisäksi palvelun-
tuottajan toiminnan tulee olla sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Palveluntuottajan on täytettävä tarkat edellytykset. Sosiaali-
viranomaisen päätöstä ei kuitenkaan tarvita.

Palveluntuottajan tulee olla listattu yksityisten palveluntuottajien 
rekisteriin (www.ytj.fi) tai hän on tehnyt elinkeinoilmoituksen 
tuottamistaan palveluista ja tukipalveluista siihen kuntaan, jossa 
toimii.

Tukipalveluiden tarjoajien ei tarvitse olla rekisteröityjä, mutta heillä 
myös on velvollisuus tehdä  kuntaan ilmoitus.

Mahdollisuus verottomuuteen on ainoastaan ostettaessa niitä 
palveluja ja siinä laajuudessa, joiden tuottamisesta yksityinen 
palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai joista on tehnyt ilmoi-
tuksensa. 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja 
palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaali-
palveluna. Lisäksi palveluntuottajan on nimettävä palvelun 
laadusta vastaava henkilö ja omavalvontasuunnitelma. 
Ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen 
tarvitaan aina sosiaaliviranomaisen lupa.

Palvelusuunnitelma

Silloin kun sosiaalipalvelua toteuttaa kunnan hyväksymä 
yksityinen palveluntuottaja, vastuu palvelusuunnitelman 
laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille.

Mikäli taas ostaa palveluja suoraan yksityiseltä palvelun-
tuottajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palveluntuotta-
jan vastuulla suunnitelman laatiminen yhdessä 
asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmasta tulee käydä ilmi sosiaali-
huollon tarpeen perusteet, asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja 
hoidon tarve sekä tavoitteet. Lisäksi 
suunnitelmassa on käytävä ilmi toimenpiteet suunnitelmassa 
mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja tarpeen vaatiessa myös 
hoito-ohjeet. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia, mikäli 
kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jos suunnitelman 
laatiminen todetaan selkeästi tarpeettomaksi.


