Produktion av privata sjuk- och hälsovårdstjänster
Produktion av hälso- och sjukvårdstjänster vid företag/stiftelser för privata klienter.

Tillståndets namn
Tillstånd för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster

Gör så här
För ansökan om ett nytt tillstånd ska följande blanketter/utredningar skickas till
regionförvaltningsverket:
1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster (ifylls för alla
ansökningar)
2. Bilaga: Hälso- och sjukvårdstjänster och personal (ifylls separat för varje
verksamhetsenhet, verksamhetsplanen samt kvalitetskontrollplanen kan också skickas in
separat)
3. Handelsregisterutdrag och kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna (inte
äldre än 3 mån.)
4. Patientregisterutdrag.
5. Kopia av examensbetygen för den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvården och
utredning av hans eller hennes arbetserfarenhet (cv/meritförteckning).
6. Inspektionsberättelse för lokalerna samt planritning om ni inte bedriver verksamhet i lokaler
för ett annat företag som producerar hälso- och sjukvårdstjänster. Lokalerna inspekteras av
en tjänsteinnehavare vid det kommunala hälsovårdsverket, i regel av en läkare eller
motsvarande.
7. Om ni bedriver verksamhet i ett annat företags lokaler ska ni sända en kopia av det avtal
som företagen har ingått.
8. I fråga om röntgenapparatur en kopia av Strålsäkerhetscentralens
säkerhetstillstånd/registrering
9. Om företaget har flera än ett verksamhetställe krävs egenkontrollplan.
10. Startanmälan
Vid behov begär regionförvaltningsverket även om andra utredningar (t.ex.
läkemedelsbehandlingsplan, hygienplan, förteckning över utrustning och underhållsplan,
säkerhets- och räddningsplan).

Kriterier för erhållande av tillstånd
Serviceproducenten ska ha tillgång till behöriga lokaler och behörig utrustning för produktion av
tjänsterna.
Den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvårdstjänsterna:
•
•
•

ska ha åtminstone en deltidsanställning eller stå i ett avtalsförhållande till
serviceproducenten
ska ha en utbildning som motsvarar de tjänster som tillhandahålls
ska ha minst två års erfarenhet som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården efter
legitimering på verksamhetsområdet i fråga

Tidsfrist

Verksamheten får inledas först efter att tillståndet har beviljats.

Handläggningstid
2-3 månader

Giltighetstid
Tills vidare om inte annat föreskrivs.

Elektronisk ansökningsblankett eller ärendehanteringstjänst
Blanketter för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster (avi.fi)
Ansvarig myndighet
Regionförvaltningsverket

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster
Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda
hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller
registreringspliktig.

Se även
Avtalsmall för hälsovård (tietosuoja.fi) (på finska)
Plan för egenkontroll (valvira.fi)
Privata hälso- och sjukvårdstjänster (avi.fi)

Lagstiftning
Lag om privat hälso- och sjukvård (finlex.fi)
Lag om patientens ställning och rättigheter (finlex.fi)
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (finlex.fi)
Förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2016 (finlex.fi)

