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Eksoten kanssa yhteistyössä toimivat yksityiset 
palveluntuottajat 
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Sosiaalipalveluna tuotettava kotipalvelun 
tukipalvelu; rekisteröityminen Eksotelle 

Mahdollisuus arvonlisäverottoman palvelun tuottamiseen 

- Ateria-, siivous-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja 
pihatyöpalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua (ei 
koulutusvaatimusta). 

- Myös (eläinavusteinen) päivätoiminta, kun asiakas ei tarvitse hoidollista apua 
vaan sosiaalista kanssakäymistä 

- Tehtävä toimintasuunnitelma (GreenCare on toimintamalli, joka tulee esiin 
palveluiden sisällössä – laatu!) 

- Rekisteröitymisen käsittelyaika 2 kk  

Asiakkaalla mahdollisuus alv-vapaaseen palveluun, mikäli 

 toimintakyky on alentunut; avuntarve jokapäiväiseen elämään (sairaus, 
vammaisuus, ikääntyminen, perhe- tai muu elämäntilanne)  

 tehdään yhdessä palvelusopimus ja - suunnitelma (palveluntuottaja tai 
Eksote) 

 Palveluntuottaja Eksoten rekisterissä 
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Yksityiset sosiaalihuollon palvelut, rekisteröityminen 
AVI:lle 

• Sosiaali-ja /tai terveysalan ammattilaisten tuottamaa palvelua TS VÄHINTÄÄN: 
LÄHIHOITAJAT 

• Ilmoittautuminen  Avin  yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteriin ennen 
toiminnan aloittamista. Ilmoittautuminen Eksoten kautta (lausunto yrityksen 
palvelusta).  

• Käsittelyaika yht. 4kk 

• Sopimus on palvelutuottajan ja asiakkaan välinen, jos asiakas ostaa palvelun 
suoraan palvelutuottajalta. 

• Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluja ovat: 
 Kotipalvelut (huom. Lähihoitajana) 
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Palvelusetelituottajat Eksotessa 

Yrityksiä yhteensä noin 130  

 Henkilökohtainen apu* 

 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu* 
(*mahdollisuus tukipalveluntuottajana) 

 

 Omaishoito 

 Tehostettu kotiutus 

 Kuntouttava työtoiminta 

 Suun terveydenhuolto 

 Tuettu palveluasuminen 

 (Palveluasumisen seteli) 

Tiedot löytyvät palse-portaalista: https://palse.eksote.fi/ 
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Hyödyllisiä linkkejä 

• http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-
palveluntuottajat/Sivut/default.aspx 

( lisätietoa hakeutumiseen Eksoten tukipalvelurekisteriin) 

• https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut 
(Avin lupa sosiaalipalveluihin) 

• https://yksityisetpalvelut.fi/ 

(asiakkaan näkymä yksityisetpalvelut.fi –sivustolle HUOM: voi hakeutua myös 

arvonlisäverollinen kulttuuripalveluntuottaja/ kotiin annettavat palvelut) 

 

http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/Sivut/default.aspx
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://yksityisetpalvelut.fi/
https://yksityisetpalvelut.fi/


ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 

GreenCare yhteistyössä 

• Miten yrityksesi voisi tuottaa sote-palveluita? 

• Mitä lisäarvoa GreenCare tuo sote-palveluun? 

• Mitä palveluita/kokonaisuuksia asiakas (vauvasta 
vaariin) arvostaa? 

• Kokemuksia 

• Vinkkejä 

• Palautetta 

 


