
 

VARHAISKASVATUSPALVELUT HAKEMUS  1 (3) 
    
   1.6.2021 

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI PÄIVÄKOTIHOITOON 
 

Porvoon kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut, Taidetehtaankatu 1, PL 23, 06101 Porvoo puh. (019) 520 211, www.porvoo.fi  

Borgå stad Tjänster för småbarnsfostran, Konstfabriksgatan 1, PB 23, 06101 Borgå tfn (019) 520 211, www.borga.fi  

 
 

Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus 
 

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT 
Palveluntuottaja (rekisteriotteen mukainen nimi) 
      

Y-tunnus 
      

Osoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköposti 
      

Liiketoiminnasta vastaava henkilö/yhteyshenkilö 
      

Internet-osoite 
      

 

VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ 
Päiväkoti 
      

Internet-osoite 
      

Osoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköposti 
      

Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilö 
      

Varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli/kielet 
      

 

PALVELUSETELILLÄ TUOTETUT PÄIVÄKOTIPALVELUT JA HINNAT       ALK. 

 
Yli 3-vuotiaat 

 
Alle 3-vuotiaat 

 
Varhaiskasvatuksen määrä 108 
h/kk tai enemmän 
 

hinta 
 

      €/kk. 
 

 
Varhaiskasvatuksen määrä 108 
h/kk tai enemmän 
 

hinta 
 

      €/kk. 
 

 
Varhaiskasvatuksen määrä enin-
tään 107 h/kk  

hinta 
 

      €/kk. 

 
Varhaiskasvatuksen määrä enin-
tään 107 h/kk 

hinta 
 

      €/kk. 

 

Allekirjoituksellaan palveluntuottajan vastuuhenkilö vakuuttaa hakemuksessa olevat tiedot 
oikeaksi ja sitoutuu noudattamaan ajankohtaista lainsäädäntöä ja täyttämään palvelujentuotta-
jien hyväksymisen edellytykset (asiakirja hakemuksen liitteenä). 

Päiväys 
      

Allekirjoitus ja nimenselvitys: 
 
      

 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:  

• Kuvaus johdon ja henkilökunnan ammatillisesta koulutuksesta. 

• Selvitys rikostaustan tarkastamisesta 

• Todistus asiakkaiden vastuuvahinkovakuutuksesta, työnantajan YEL-vakuutuksesta ja todistus mak-
setuista sosiaaliturvamaksuista 

• Todistus verojen maksamisesta ja palveluntuottajan luottokelpoisuudesta 

• Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, alustava omavalvontasuunnitelma ja selvitys laadi-
tusta turvallisuussuunnitelmasta 

• Ympäristöterveydenhuollon sekä pelastusviranomaisen lausunto tilojen soveltuvuudesta päiväkoti-
käyttöön (uudet palveluntuottajat) 

http://www.porvoo.fi/
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Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja hyväksymisen edellytykset  

Perehdy seuraaviin Porvoon kaupungin asiakirjoihin, joissa on kuvattuna palveluntuottajaksi 
hakeutuminen sekä yksityisen palveluntuottajan hyväksymisen edellytykset  

• Palvelusetelin sääntökirja varhaiskasvatuksessa 

• Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontasuunnitelma 

 

Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen  

Porvoon kaupungilla on oikeus peruttaa palvelujentuottajalle myönnetty valtuutus toimia pal-

velusetelijärjestelmässä ja poistaa tuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta 

välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli  

• hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta (Hallintolain 434/2003 mukaan) 

• palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta tämän si-

toumuksen tai sen liitteiden ehtoja 

• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan erä-

päivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on vä-

littömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

• palvelutuottaja tai joku johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liitty-

vässä rikoksessa 

Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelusetelijärjestelmässä toimivana yrittäjänä ilmoit-

tamalla kaupungille kirjallisesti vähintään 6 kk ennen viimeistä toimintapäivää. 
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KESKEINEN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

• Varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 

753/2018  

• Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016   

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009  

• Asetus varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajien ilmoitusmenettelystä 

772/2018 

• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 80-81 §  

• Kuluttajansuojalaki 38/1978  

• Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996  

• Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011  

• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002  

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000  

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007  

• EU:n tietosuoja-asetus 2016/679  

• Tietosuojalaki (1050/2018  

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999  

• Lastensuojelulaki 417/2007  

• Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010  

• Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 

lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 

• Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011  

• Hallintolaki 434/2003 

http://www.porvoo.fi/
http://www.borga.fi/

