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En egen ansökan fylls i för varje enhet för småbarnspedagogik 
 

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN 
Serviceproducent (namn enligt registerutdraget) 
      

FO-nummer 
      

Adress 
      

Telefonnummer 
      

E-post 
      

Person som svarar för affärsverksamheten/kon-
taktperson 
      

Webbadress 
      

 

ENHET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Daghem 
      

Webbadress 
      

Adress 
      

Telefonnummer 
      

E-post 
      

Ansvarsperson för tjänster inom småbarnspeda-
gogik 
      

Språket/språken som används i småbarnspeda-
gogiken 
      

 

DAGHEMSTJÄNSTER SOM PRODUCERAS MED SERVICESEDEL OCH PRISER FRÅN 
       

 
Barn över 3 år 

 
Barn under 3 år 

 
Småbarnspedagogik 108 h/månad 
eller mera 
 

pris 
 

      
€/mån. 

 

 
Småbarnspedagogik 108 h/må-
nad eller mera 
 

pris 
 

      
€/mån. 

 

 
Småbarnspedagogik högst 107 
h/mån.  

pris 
 

      
€/mån. 

 
Småbarnspedagogik högst 107 
h/mån. 

pris 
 

      
€/mån. 

 

Genom sin underskrift intygar ansvarspersonen hos serviceproducenten att uppgifterna i an-
sökan är korrekta och förbinder sig att iaktta aktuell lagstiftning och uppfylla de krav som ställs 
för godkännande av serviceproducenter (dokument finns som bilaga till ansökan). 

Datum 
      

Underskrift och namnförtydligande 
 
      

 

Till ansökan ska bifogas följande dokument:  

• Beskrivning av ledningens och personalens yrkesutbildning 

• Redogörelse för kontroll av brottslig bakgrund 

• Intyg över ansvarsförsäkring för klienterna, arbetsgivarens FöPL-försäkring och intyg över betalda 
socialskyddsavgifter 
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• Intyg över betalning av skatter och serviceproducentens kreditvärdighet 

• Enhetens plan för småbarnspedagogik, preliminär plan för egen kontroll och utredning om utarbetad 
säkerhetsplan 

• Miljöhälsovårdens och räddningsmyndighetens utlåtande om att lokalerna är lämpliga för dagvårds-
bruk (nya serviceproducenter) 

 

Ansökan om att bli serviceproducent och förutsättningar för godkännande av 
serviceproducenter  

Bekanta dig med Borgå stads följande dokument, i vilka beskrivs hur man ansöker om att bli 
serviceproducent och förutsättningarna för godkännande av privata serviceproducenter  

• Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet 

• Tillsynsplan för privata tjänster inom småbarnspedagogik 

 

Återkallande av godkännande av serviceproducent  

Borgå stad har rätt att återkalla den rätt som beviljats serviceproducenten att verka i service-

sedelsystemet och stryka producentens namn ur listan över godkända serviceproducenter 

omedelbart utan uppsägningstid, om  

• god servicepraxis inte följs (enligt förvaltningslagen 434/2003) 

• serviceproducenten trots kommunens skriftliga uppmaningar inte iakttar villkoren i 

denna förbindelse eller dess bilagor 

• serviceproducenten har blivit insolvent, har inte kunnat sköta sina fakturor senast på 

förfallodagen, har inlett ett ackordförfarande, har försatts i likvidation eller löper ome-

delbar risk att bli försatt i likvidation 

• serviceproducenten eller någon person som hör till ledningen har dömts för ett brott i 

näringsverksamhet 

Serviceproducenten har rätt att sluta som företagare i servicesedelsystemet genom att skriftli-

gen meddela om detta till staden minst 6 månader före den sista verksamhetsdagen. 
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DEN VIKTIGASTE LAGSTIFTNINGEN SOM TILLÄMPAS 

• Lag om småbarnspedagogik 540/2018 och statsrådets förordning om småbarnspeda-

gogik 753/2018  

• Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016   

• Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009  

• Förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter 

772/2018 

• Lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016, 80–81 §  

• Konsumentskyddslag 38/1978  

• Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn 1128/1996  

• Lag om privat socialservice 922/2011  

• Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002  

• Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000  

• Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 

159/2007  

• EU:s dataskyddsförordning 2016/679  

• Dataskyddslag 1050/2018  

• Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999  

• Barnskyddslag 417/2007  

• Socialvårdslag 1301/2014  

• Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010  

• Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt 

förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 338/2011  

• Räddningslag (379/2011) och statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011)  

• Förvaltningslag 434/2003 

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

