Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus
HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI __________________alkaen
Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20§ )
PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT
Palveluntuottaja (yhteisön rekisteriotteen
mukainen nimi)

Y-tunnus

Osoite

Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Liiketoiminnasta vastaava henkilö / Yhteyshenkilö

Puhelinnumero/faksinumero/sähköposti / Internet

PÄIVÄKOTI
Päiväkoti

Tilinumero

Osoite

Puhelinnro /faksinumero/sähköposti / Internet
Päivähoitopalvelujen vastuuhenkilö

Puhelinnro / Sähköposti/Internet

Päivittäinen aukioloaika

Päivähoidossa käytettävä kieli / kielet

klo –
Hoitopaikkojen lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä ja ammattinimike

Alle 3-vuotiaan¨_____________________
3-5 –vuotiaat ______________________

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI
Ryhmäperhepäiväkoti

Osoite

Puhelinnro /faksinumero/sähköposti / Internet
Päivähoitopalvelujen vastuuhenkilö

Puhelinnro / Sähköposti/Internet

Päivittäinen aukioloaika
klo -

Päivähoidossa käytettävä kieli / kielet

Hoitopaikkojen lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä ja ammattinimike

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus
PERHEPÄIVÄHOITO
Perhepäivähoitaja

Osoite

Puhelinnro /faksinumero/sähköposti / Internet
Päivähoitopalvelujen vastuuhenkilö

Puhelinnro / Sähköposti/Internet

Päivittäinen aukioloaika
klo -

Päivähoidossa käytettävä kieli / kielet

Hoitopaikkojen lukumäärä

Perhepäivähoitajan koulutus

Hinnat päiväkoti
Alle 3-vuotiaat,
151-210 t/kk

Alle 3-vuotiaat
131-150 t/kk

Alle 3-vuotiaat
108-130 t/kk

Alle 3-vuotiaat
86-107 t/kk

Alle-3 vuotiaat
1-85 t/kk

euro/kk
3-6 -vuotiaat,
151-210 t/kk

euro/kk
3-6 –vuotiaat
131-150 t/kk

euro/kk
3-6 -vuotiaat
108-130 t/kk

euro/kk
3-6 –vuotiaat
86-107 t/kk

euro/kk
3-6 -vuotiaat osapäivä,
1-85 t/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

Hinnat ryhmäperhepäiväkoti
151-210 t/kk

131-150 t/kk

108-130 t/kk

86-107 t/kk

1-85 t/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

151-210 t/kk

131-150 t/kk

108-130 t/kk

86-107 t/kk

1-85 t/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

euro/kk

Hinnat perhepäivähoito

Onko palveluntuottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin ___ kyllä ____ ei
Vakuutan hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi

Päiväys: _______________________ Allekirjoitus: _______________________________________

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus
Liite hakemukseen
PÄIVÄKOTIPALVELUN JA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIPALVELUN
PALVELUSETELITUOTTAJILLE JA PALVELUILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Palveluntuottajan nimi ______________________________________
Palveluntuottajan toiminta vastaa sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta
toiminnalta edellytetään
____ kyllä
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut käytössä tarvetta vastaavasti
____kyllä
Palveluntuottajan toiminta täyttää varhaiskasvatuslain (540/2018) ja
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 2018 vaatimukset.

____kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, Kauhajoen kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmaa.
____ kyllä
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 selvittämään 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.
Palveluntuottajalla on voimassa oleva Tyel/YEL-vakuutus (koskee yksityisiä
elinkeinonharjoittajia). Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan todistuksen
Tyel/YEL-vakuutuksesta tämän hakemuksen yhteydessä ja jatkossa
pyydettäessä.

____kyllä

____kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä esittämään kaupparekisteri/yhdistysrekisteriotteen.
____kyllä
Palveluntuottajan luottokelpoisuus voidaan tarkistaa www.asiakastieto.fi
verkkopalvelusta.

____kyllä

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus
Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot tuottamistaan
palvelusetelipalveluista ja niiden hinnoista sekä hinnanmuutoksista kunnalle,
joka pitää ne julkisesti nähtävillä.

____kyllä

Palveluntuottajaksi hyväksytty sitoutuu ottamaan palvelusetelin saaneita
asiakkaakseen vapaille paikoille.

____kyllä

Palveluntuottaja tekee kirjallisen sopimuksen asiakkaan kanssa
päivähoitopalvelujen tuottamisesta.

____kyllä

Kunta voi tehdä palveluntuottajan asiakkaiden keskuudessa asiakaskyselyjä.
____kyllä
Palveluntuottaja on tutustunut Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksen
palveluseteliä koskevaan sääntökirjaa ja sitoutuu noudattamaa sitä.

____kyllä

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

Päiväys: _______________________ Allekirjoitus: _______________________________________

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus
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 (540/2018) ja Valtioneuvoston
asetus varhaiskasvatuksesta 2018 vaatimukset.

____kyllä

Perhepäivähoitokodissa 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 kunnan järjestämässä
osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta
seuraavana vuonna.

____kyllä

Palvelun sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita ja Kauhajoen kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaa
____ kyllä
Palveluntuottajan toiminta täyttää yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
valvonnasta (603/1996) annetun lain vaatimukset.
____kyllä
Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
____kyllä
Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kaupungin varhaiskasvatuksen
alue-esimiehelle 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.
Palveluntuottajalla on palvelusetelilaissa tarkoitettu vastuuvakuutus.
(Palvelusetelilaki 569/2009, 5 § 1 mom. 4-kohta).
Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä sosiaalivakuutus ym. maksuistaan ja
sitoutuu pyydettäessä esittämään selvityksen.

____kyllä

____kyllä

____kyllä
Palveluntuottajalla on voimassa oleva Tyel/YEL-vakuutus (koskee yksityisiä
elinkeinonharjoittajia). Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan todistuksen Tyel/YELvakuutuksesta 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 hyväksymästä
maksusuunnitelmasta.
Palveluntuottajan luottokelpoisuus voidaan tarkistaa www.asiakastieto.fi
verkkopalvelusta.

____kyllä

____kyllä

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus
Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot tuottamistaan palvelusetelipalveluista ja
niiden hinnoista sekä hinnanmuutoksista kunnalle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä.

____kyllä

Palveluntuottajaksi hyväksytty sitoutuu ottamaan palvelusetelin saaneita
asiakkaakseen vapaille paikoille.

____kyllä

Palveluntuottaja tekee kirjallisen sopimuksen asiakkaan kanssa päivähoitopalvelujen
tuottamisesta.
Kunta voi tehdä palveluntuottajan asiakkaiden keskuudessa asiakaskyselyjä.

____kyllä
____kyllä

Palveluntuottaja on tutustunut Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksen
palveluseteliä koskevaan sääntökirjaa ja sitoutuu noudattamaa sitä.

____kyllä

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

Päiväys: _______________________ Allekirjoitus: _______________________________________

