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Edellytykset koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille:

1) Rekisteröityminen ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin (rekisteriin ei tarvitse kuulua, mikäli sijoittautumismaa ei velvoita kuulumaan ko.
rekistereihin) - nämä rekisteröitymistiedot voi tarkistaa myös itse ytj-palvelusta/
vaihtoehtoisesti selvitys siitä, mihin lailliseen perusteeseen rekisteröitymättömyys perustuu

2) Kaupparekisteriote tai vaihtoehtoisesti selvitys siitä, mihin lailliseen perusteeseen
rekisteröitymättömyys perustuu

3) Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai veroviranomaisen todistus voimassa
olevasta maksusopimuksesta erääntynyttä veroa koskien (osakeyhtiömuotoisten yhteisöjen
osalta voitte tarkistaa verojen maksamista koskevat tiedot myös itse ytj-palveluiden osalta,
muiden yhteisöjen osalta toimitettava veroviranomaisen todistus)

4) Vakuutusyhtiön todistus tyel-vakuutusmaksujen maksamisesta ja voimassa olevasta tyel-
vakuutuksesta **

5) Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä henkilöstölle (yleensä jäljennös
työterveyshuollon järjestämisestä koskevasta sopimuksesta)**

6) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista (eli ilmoitus
mitä työehtosopimusta sovelletaan ehdokkaan työ- tai virkasuhteessa olevaan henkilöstöön).
**

7) Palveluntuottaja on juridinen henkilö (esim. rekisteröity yhdistys tai osakeyhtiö) tai toiminimellä
toimiva elinkeinonharjoittaja

8) Palveluntuottajalla tulee olla taloudelliset edellytykset harjoittaa iltapäivätoimintaa. (Liitteeksi
talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös)

9) Hallinnon pitää olla järjestetty ja asianmukainen.

10) Palveluntuottajalla tulee olla tekninen valmius toimintaan. (Palvelupuhelin/-numero,
tietotekniset valmiudet)

11) Palveluntuottajalla tulee olla valmius ja osaaminen toteuttaa tukea tarvitsevien oppilaiden
iltapäivätoimintaa.

12) Ehdokas on hakenut iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi kunnan määrittelemän
toimintatavan mukaisesti hakuajan puitteissa.

Kohdissa 1-4 tarkoitetut todistukset / selvitykset voivat olla enintään 3 kk vanhoja (todistuksen
päiväys)

** -merkinnällä varustetut selvitykset / todistukset voi korvata kirjallisella vakuutuksella siitä, että tällä
ei ole palveluksessaan työ- tai virkasuhteista henkilöstöä.

13.) Palveluntuottaja on tietoinen, että mahdollisessa sopimusvaiheessa vaaditaan sitoutumista
seuraaviin asioihin (kohdat a-g):



a.) Palveluntuottajalla tulee olla alalle koulutettu henkilökunta tai henkilöitä, joilla on aikaisempi
kokemus koululaisten iltapäivätoiminnasta eli vahva ammatillinen osaaminen. Toiminnasta
vastaavan ohjaajan on täytettävä asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset (Asetus
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986). Kaikilla ohjaajilla on oltava
riittävä taito toimia lapsiryhmän ohjaajana. Kullakin iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä tulee
kaikessa iltapäivätoiminnassa olla vähintään yksi ohjaaja, joka täyttää asetuksen 9 a §:n
(115/2004) säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Edellä mainittu pätee myös sijaisjärjestelyissä.

b.) Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että iltapäivätoiminnassa on kunnan ohjeiden mukainen määrä
ohjaajia ja että yksikössä on nimetty ammattitaitoinen vastuuohjaaja. Kirkkonummen kunnan
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaan ryhmäkokotavoite
ohjaajaa kohden on 13-15 lasta. Mikäli kerhossa on erityisen tai tehostetun tuen tarpeisia
lapsia, voi ryhmäkokotavoite olla pienempi. Palveluntuottajalla on oltava edellytykset hoitaa
sijaisjärjestelyt, kun kerhon ohjaaja tai avustaja on sairastunut tai muusta syystä poissa.

c.) Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Kirkkonummen kunnan koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa, Opetushallituksen vahvistamia koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valtakunnallisia perusteita ja perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaa
koskevia pykäliä.

d.) Palveluntuottaja toteuttaa vuosittain arvioinnin toiminnastaan ja laatii vuosittain
toimintasuunnitelman sekä yhteistyösopimuksen koulun kanssa.

e.) Palveluntuottaja vastaa itse ohjaajien rekrytoinnista, perehdyttämisestä, lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) sanotuista
velvoitteista, henkilöstökustannuksista, asiakkaiden laskuttamisesta, tiedotuksesta,
materiaalihankinnoista ja vuokrakustannuksista (jos eivät toimi koulussa tai muissa kunnan
tiloissa.) sekä välipaloista. ***

f.) Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan EU-tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen
käsittelyä koskevia ehtoja.

g.) Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, on niitä koskeva selvitys toimitettava kunnalle. Jos
edellä kohdissa 1-6 sanotut edellytykset eivät alihankkijaa koskien täyty tai todistuksia näitä
koskien ei Kirkkonummen kunnan pyynnöstä esitetä, voi kunta kieltää alihankkijan käyttämisen.

*** Kirkkonummen kunnanhallituksen 1.10.2007 § 439 tekemän päätöksen mukaan Kirkkonummella koululaisten
iltapäiväkerhotoimintaa järjestäviltä järjestöiltä perittävät tilojen käyttökorvaukset katetaan talousarviossa tätä
tarkoitusta varten osoitetulla erityisellä määrärahalla, kun tilojen käyttö liittyy ei-kaupalliseen toimintaan. Sääntöä
ei sovelleta yrityksiin, jotka järjestävät kunnassa iltapäivätoimintaa.

Varsinaisen sopimuskumppanin tulee täyttää myös sopimuskauden aikana em. luettelon mukaiset
vaatimukset. Mikäli epäilystä on, että sopimuskumppanin jokin em. luettelon vaatimuksista ei täyty
sopimuskauden aikana, voi sopimuskumppania milloin tahansa sopimuskauden aikana pyytää
toimittamaan selvitykset edellytysten täyttymisestä.


