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Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut
HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI ________________________ alkaen

Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Siv.ltk 22.11.2016, 54 §)
PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT
Palveluntuottajan (yhteisön rekisteriotteen mukainen
nimi)

Y-tunnus

Tilinumero

Osoite

Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Liiketoiminnasta vastaava henkilö / Yhteyshenkilö

Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti/Internet

PÄIVÄKOTI
Päiväkoti

Osoite

Puhelinnumero /faksinumero/sähköposti/Internet

Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilö

Puhelinnumero /sähköposti/Internet

Päivittäinen aukioloaika

Varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli / kielet

klo Hoitopaikkojen lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä ja ammattinimike

Alle 3 – vuotiaan _______________________
3-5 – vuotiaat _________________________
PERHEPÄIVÄKOTI
Perhepäiväkoti

Osoite
Puhelinnumero / faksinumero/ sähköposti / Internet

Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilö

Puhelinnumero / Sähköposti / Internet

Päivittäinen aukioloaika

Varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli / kielet

klo Hoitopaikkojen lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä ja ammattinimike
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PERHEPÄIVÄHOITO
Perhepäivähoitaja

Osoite
Puhelinnumero/faksinumero/sähköposti/Internet

Päivähoitopalvelujen vastuuhenkilö

Puhelinnumero /Sähköposti /Internet

Päivittäinen aukioloaika

Päivähoidossa käytettävä kieli / kielet

klo –
Hoitopaikkojen lukumäärä

Perhepäivähoitajan koulutus

Hinnat päiväkoti
1-84 tuntia /kk

85–105 tuntia / kk

106–125 tuntia / kk

126–146 tuntia / kk

147–210 tuntia / kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

Hinnat
perhepäiväkoti
1-84 tuntia /kk

85–105 tuntia / kk

106–125 tuntia / kk

126–146 tuntia / kk

147–210 tuntia / kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

Hinnat
perhepäivähoito
1-84 tuntia /kk

85 - 105 tuntia / kk

106–125 tuntia / kk

126–146 tuntia / kk

147–210 tuntia / kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

Onko palveluntuottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin _____ kyllä _____ ei
Vakuutan hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi

Päiväys: ________________________

Allekirjoitus: _____________________________________________
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Liite hakemukseen
PÄIVÄKOTIPALVELUJEN JA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIPALVELUN
PALVELUSETELITUOTTAJILLE JA PALVELUILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
Palveluntuottajan nimi _______________________________________________________
Palveluntuottajan toiminta vastaa sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta
toiminnalta edellytetään

____ kyllä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettajan) palvelut
käytössä tarvetta vastaavasti

____ kyllä

Palveluntuottajan toiminta täyttää varhaiskasvatuslain (36/1973) ja
päivähoitoasetuksen (239/1973) vaatimukset.

____ kyllä

Palvelun sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, Isonkyrön kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja laadittava oma yksikkökohtainen

____ kyllä

varhaiskasvatussuunnitelma
Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta
____ kyllä
Palveluntuottajan toiminta täyttää yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
valvonnasta (603/1996) annetun lain vaatimukset.

____ kyllä

Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (laki
yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996).

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu henkilöstönsä rikostaustat (laki rikostaustan
selvittämisestä 504/2002).

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu asiakirjoja käsitellessään noudattamaan
tietoturvallista rekisterinpitoa ja mahdollistaa kunnan pääsyn sen lukuun
pitämiinsä henkilörekistereihin.

____ kyllä

Palveluntuottajalla on palvelusetelilaissa tarkoitettu vastuuvakuutus.
(Palvelusetelilaki 569/2009, 5 § 1 mom. 4-kohta).

____ kyllä

Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä työnantajan
sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta ja muista työnantajan velvoitteista.
(= työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja
ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksu) ja sitoutuu pyydettäessä
esittämään selvityksen.

____ kyllä
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Palveluntuottajalla on voimassa oleva Tyel / YEL -vakuutus (koskee yksityisiä
elinkeinoharjoittajia). Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan todistuksen Tyel /
YEL –vakuutuksesta tämän hakemuksen yhteydessä ja jatkossa pyydettäessä.

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä esittämään kaupparekisteri- /
yhdistysrekisteriotteen.

____ kyllä

Palveluntuottajan luottokelpoisuus voidaan tarkistaa www.asiakastieto.fi
verkkopalvelusta.

____ kyllä
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Liite hakemukseen
PERHEPÄIVÄHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJILLE JA PALVELUILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
Palveluntuottajan nimi _____________________________________________________
Palveluntuottajan toiminta vastaa sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta
toiminnalta edellytetään.

____ kyllä

Palveluntuottajan toiminta täyttää varhaiskasvatuslain (36/1973) ja
päivähoitoasetuksen 239/1973) vaatimukset.

____ kyllä

Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään 4 lasta mukaan
luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät ole vielä
perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain mukaista
esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista

____ kyllä

kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa
perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna.
Palvelun sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja Isonkyrön kunnan

____ kyllä

perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaa
Palveluntuottajan toiminta täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen
valvonnasta (603/1996) annetun lain vaatimukset.

____ kyllä

Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
____ kyllä
Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kunnan varhaiskasvatuksen
viranomaiselle tiedot lapsiryhmästään ja pitämään sen ajan tasalla.

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu näyttämään rikosrekisteriotteen tämän hakemuksen
yhteydessä (laki rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu asiakirjoja käsitellessään noudattamaan
tietoturvallista rekisterinpitoa ja mahdollistaa kunnan pääsyn sen lukuun
pitämiinsä henkilörekistereihin.

____ kyllä

Palveluntuottajalla on palvelusetelilaissa tarkoitettu vastuuvakuutus.
(Palvelusetelilaki 569/2009, 5 § 1 mom. 4-kohta).

____ kyllä

Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä sosiaalivakuutus ym.
maksuistaan ja sitoutuu pyydettäessä esittämään selvityksen.

____ kyllä
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Palveluntuottajalla on voimassa oleva Tyel / YEL –vakuutus (koskee yksityisiä
elinkeinoharjoittajia). Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan todistuksen Tyel
/YEL –vakuutuksesta tämän hakemuksen yhteydessä ja jatkossa pyydettäessä.

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä esittämään kaupparekisteri- /
yhdistysrekisteriotteen.

____ kyllä

Palveluntuottaja esittää veroviranomaisen todistuksen verojen ja
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvityksen viranomaisen

____ kyllä

hyväksymästä maksusuunnitelmasta.
Palveluntuottajan luottokelpoisuus voidaan tarkistaa www.asiakastieto.fi
verkkopalvelusta.

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot tuottamistaan
palvelusetelipalveluista ja niiden hinnoista sekä hinnanmuutoksista kunnalle,

____ kyllä

joka pitää ne julkisesti nähtävillä.
Palveluntuottajaksi hyväksytty sitoutuu ottamaan palvelusetelin saaneita
asiakkaakseen vapaille paikoille.

____ kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan päätöstä asiakkaalle myönnetystä
palvelusetelistä.

____ kyllä

Kunta voi tehdä palveluntuottajan asiakkaiden keskuudessa asiakaskyselyjä.
____ kyllä
Palveluntuottaja on tutustunut Isonkyrön kunnan varhaiskasvatuksen
palveluseteliä koskevaan sääntökirjaan ja sitoutuu noudattamaan sitä.

____ kyllä

PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN PERUMINEN
Palveluntuottajan hyväksyminen perutaan, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty tai
palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

Päiväys: _______________________

Allekirjoitus: ___________________________________________

