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Hakemus päiväkotihoidon palvelusetelituottajaksi 

Hakemus perhepäivähoidon palvelusetelituottajaksi 
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Uusi hakemus 

Muutoshakemus 

 
PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT 

 

 
 

PALVELUN- 
TUOTTAJA 
(hakija täyttää) 

Palveluntuottajan nimi (rekisteriotteen mukainen) Y-tunnus 

Osoite Puhelinnumero 

Yhteyshenkilö Sähköposti/Internet 

Toimipaikan nimi Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

VASTAAN- 
OTTAJA 
(viranhaltija 
täyttää) 

Vastaanottaja Saapumispäivämäärä 

Sopimus hyväksytty (pvm) Päätös 

 

Palvelusetelin kautta tuotettavien palveluiden edellytys on, että palveluntuottaja 
on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan siihen kuntaan, johon aikoo antaa 
yksityisiä sosiaalipalveluja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 

Siilinjärven kunta 
Kasurilantie 1 
PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 

www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 vaihde 
Faksi 
017 401 132 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 0172718-0 

http://www.siilinjarvi.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
mailto:kirjaamo@siilinjarvi.fi


Jättäessään hakemuksen palveluntuottaja suostuu seuraaviin ehtoihin: 
 
 
 

□ Palveluntuottaja antaa hakemuksen käsittelijälle oikeuden tarkistaa yritystä koskevat tiedot 
aluehallintoviraston rekisteristä ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (alv-velvollisuus, ennakkoperintä) 

□ Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus 

□ Palveluntuottaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin 

□ Palveluun ei saa RAY:n tukea. Palvelun tuottaja toimittaa pyydettäessä selvityksen RAY:n tuesta 

□ Palveluntuottaja täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien (603/1996) ja 
vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset 

□ Palveluntuottajan tiedot saa julkistaa palveluntuottajarekisterissä 

□ Palveluntuottaja ja tämän koko henkilöstö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa 

□ Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen 

□ Asiakkaille saa tehdä asiakaskyselyjä 

□ Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön Siilinjärven kunnan sivistyspalvelujen nimeämien edustajien 
kanssa 

□ Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan palveluseteliasioita käsittelevään koulutus- tai 
kehittämistapaamiseen 

□ Palveluntuottaja on vastuussa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta 

□ Palveluntuottaja sitoutuu vastaanottamaan palveluseteleitä tai sähköisiä palveluseteleitä 

□ Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan yhteystietoja ja hinnoittelua koskevat muutokset yhteisen 
asiakasrekisterin ylläpitäjälle 

□ Palveluntuottajan toiminta täyttää lasten päivähoidosta (36/1973) annetun lain ja asetuksen vaatimukset 

□ Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelman perusteet – 
asiakirjaa. Palvelun tuottaja vastaa siitä, että lapselle tehdään henkilökohtainen 
varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa 

□ Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan alle kouluikäisten lasten ravitsemus suosituksia ja ruokapalvelun 
omavalvontaohjeita 

□ Palveluntuottaja sitoutuu yksikössään valvomaan, että hygieniataso vastaa kunnallisen päivähoidon tasoa 

□ Palveluntuottaja sitoutuu selvittämään henkilöstönsä rikostaustat (laki lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä 504/2002) 

□ Palveluntuottaja noudattaa toiminnassaan kunnan asiakirjojen käsittelyn ja salassapitovelvollisuuksien 
säädöksiä ja noudattaa kunnan rekisterinpidosta säädettyjä määräyksiä 

□ Palvelu vastaa vähintään sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta 

□ Palveluntuottajan tulee tehdä palvelusopimus asiakkaan kanssa 

□ Palveluntuottaja huolehtii työnantajalle kuuluvien maksujen, kuten sotu-, vero- , tyel- maksujen 
suorittamisesta asianmukaisesti 

□ Palveluntuottajalla on voimassa oleva YEL- vakuutus 

□ Palveluntuottaja sitoutuu perehtymään palvelusetelilakiin (569/2009) ja noudattamaan sen ehtoja 

□ Palveluntuottaja vakuuttaa, ettei sillä ole ammatin harjoittamiseen liittyvää voimassaolevaa tuomiota, joka 
on annettu lain vastaisesta teosta tai palvelun tuottaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan 
virheeseen 



Sopimusehtojen hyväksyminen 
 

 

Sopimuksen voimassaolo 
 

 

□ Tuottajasopimus on voimassa toistaiseksi 

□ Se voidaan irtisanoa välittömästi vakavien sopimusrikkomusten ilmetessä 

□ Sopimus voidaan sanoa välittömästi irti puolin ja toisin työn tekemisen olosuhteiden 

muuttuessa oleellisesti 

□ Palveluntuottaja voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla 
 
 

Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 
 
Siilinjärven kunta peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan 
rekisteristä, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja 
pyytää hyväksymisen peruuttamista. Kunta voi hallinnollisella päätöksellä lopettaa palvelujen 
järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettavia ehtoja. 

 
 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAKULOMAKKEEN MUKANA TULEE TOIMITTAA SEURAAVAT LIITTEET 
 

 

□ Todistus maksetuista veroista (Verovirasto) 

□ Todistus maksetuista sosiaaliturvamaksuista 

□ Oikeaksi todistettu kopio vastuuvakuutustositteesta (palveluntuottajan vakuutusyhtiö) 

□ Todistus rekisteröitymisestä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin 

(laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996) 
 

 

Enintään 2 kuukautta vanhat todistukset ja rekisteriote hyväksytään. 
 

HAKULOMAKKEEN KÄÄNTÖPUOLELLE TULEE TÄYTTÄÄ TARJOTTAVIA 
PALVELUJA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 

 
HAKEMUKSEN PALAUTUS 

 
Siilinjärven kunta 
Varhaiskasvatuspalvelut 
PL 5 
71801 SIILINJÄRVI 

 
Lisätietoja palvelusetelistä: 

 
Sinikka Hyvärinen: 044 740 1955 sinikka.hyvarinen(at)siilinjarvi.fi 
Susanna Lahti: 044 740 1964 susanna.lahti(at)siilinjarvi.fi 



PALVELUNTUOTTAJAN TARJOAMAT PALVELUT 
Rastikaa palvelut, joita haluatte tuottaa palveluseteliasiakkaille 
Palvelut 

Päiväkotihoito 
alle 3v. 3-
5v. 

 
Ryhmäperhepäivähoito 

alle 3v. 3-
5v. 

 

 
 

Perhepäivähoito 
alle 3v. 3-
5v. 

 

 

Palveluntuottajan tulee täyttää palveluita koskevat tarkentavat tiedot. 

Perusteet 
□ Palveluntuottaja on aluehallintoviraston rekisterissä 

 
Koulutus 
□ Palveluntuottajan ja tämän henkilöstön koulutukset 

(esim. perhepäivähoitajanammattitutkinto; lastentarhanopettaja; lähihoitaja, lasten ja nuorten 
suuntautumisvaihtoehto): 
Palveluntuottajalta ja henkilöstöltä edellytetään lasten päivähoidon osaamista tai kokemusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinta 
Hintatiedot on annettava mahdollisimman tarkasti. Palvelusetelillä tuotetuista palveluista ei 
makseta arvonlisäveroa. 

 
Palvelun hinta ja hinnoittelun perusteet 


