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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Geeko Oy
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä
kunnassa, jossa palveluja tuotetaan (11 §).
Alina/Geeko Oy on toimittanut 20.5.2019 ilmoituksen yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Toiminnan suunniteltu aloituspäivä
Orivedellä on 1.6.2019. Geeko Oy tarjoaa sosiaalihuoltolain 19 §:n
mukaisia kotihoidon tukipalveluja. Yritys on rekisteröity Aluehallintoviraston
yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin
(Valveri) 9.4.2018 (LSSAVI/2751/2018) ja yrityksen tarkoituksena on
1.6.2019 alkaen laajentaa toimintaa myös Oriveden kunnan alueelle.
Yksityisten sosiaalipalveluiden asiakkaista palveluntuottaja on velvollinen
pitämään henkilötietolain (523/1999 § 10) mukaista rekisteriä ja ottamaan
huomioon salassapitosäännökset. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä
julkisesti esillä, ja palvelujen tuottajan on seurattava sen toteutumista
Päätös

Ilmoitus sosiaalipalvelutoiminnan aloittamisesta 1.6.2019 merkitään
Oriveden kaupungin ylläpitämään, ilmoituksenvaraisten sosiaalipalveluiden
tuottajien rekisteriin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupunginhallitukselle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää,
jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on 27.5.2019.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 21.5.2019.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

