
HAKEMUS 
                                                                 Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi  

Jokaisesta päiväkodista täytetään oma hakemus. 
                                                           _______________ alkaen 

 

  
Kirkkonummen kunnanvaltuusto (4.12.2017 § 82) on päättänyt, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain 
mukainen palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen lasten päiväkotihoidossa. Varhaiskasvatuksen 
sääntökirjassa (SVL 13.12.2017 § 45, päivitys SVL 27.2.2019 § 15) määritellään hyväksymiskriteerit 
palveluntuottajalle. Palveluntuottajan toiminnan tulee vastata sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta 
edellytetään. 
 
PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT 

Palveluntuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) 
      

Y-tunnus 
      

Osoite 
      

Puhelinnumero 
      

Liiketoiminnasta vastaava henkilö/ Yhteyshenkilö 
      

Sähköposti 
      

Internet-osoite 
      

Tilinumero (IBAN-muodossa) 
      

 
 
TOIMIPAIKKA 

Päiväkoti 
                              

Puhelinnumero 
                             

Osoite 
      

Sähköposti 
      

Toimipaikan vastuuhenkilö 
                              

Internet-sivut 
                             

Päivittäinen aukioloaika 
       -         

Varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli/ kielet 
      

 

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAT VARHAISKASVATUSPALVELUT 

 
HAKEMUKSEEN TULEE LIITTÄÄ SEURAAVAT ASIAKIRJAT 

- jäljennökset vastuuhenkilön ja henkilöstön ammatillisen kelpoisuuden todistuksista 
- selvitys henkilöstön rikosrekisteritaustan tarkistamisesta 
- todistus vastuuvahinkovakuutuksesta ja asiakkaita koskevasta tapaturmavakuutuksesta 
- todistukset työnantajan YEL-vakuutuksesta ja maksetuista sosiaaliturvamaksuista 
- todistukset verojen maksamisesta ja palveluntuottajan luottokelpoisuudesta 
- toimipaikkakohtainen toimintasuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma 
- kopio rakennusvalvonnan rakennus- tai poikkeamispäätöksestä (koskee ulkokuntien/uusia päiväkoteja) 
- kuvaus päiväkodin oppimisympäristöstä (niin sisä- kuin ulkotilat) (koskee ulkokuntien/uusia päiväkoteja) 
- kopio viimeisimmän valvontakäynnin muistiosta (koskee ulkokuntien päiväkoteja) 
- ympäristöterveyden lausunto tilojen soveltuvuudesta päiväkotikäyttöön (koskee uusia päiväkoteja) 

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

Päiväys 
      

Allekirjoitus 
 

Nimenselvennys          

 
 
 

Alle 3-vuotiaiden kokoaikainen (yli 35 tuntia viikossa) varhaiskasvatus 
Alle 3-vuotiaiden yli 21 tuntia – enintään 35 tuntia viikossa kestävä varhaiskasvatus  
Alle 3-vuotiaiden osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 t / vko) 
 
Yli 3-vuotiaiden kokoaikainen (yli 35 tuntia viikossa) varhaiskasvatus 
Yli 3-vuotiaiden yli 21 tuntia – enintään 35 tuntia viikossa kestävä varhaiskasvatus  
Yli 3-vuotiaiden osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 t / vko) 
 
Esiopetus ja varhaiskasvatus yhteensä enintään 40 t/vko (enintään 20 t) 
Esiopetus ja varhaiskasvatus yhteensä yli 40 t/vko (yli 20 t) 
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EDELLYTYKSET PALVELUSETELITUOTTAJAKSI VARHAISKASVATUKSESSA 

 

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET 

• Palveluntuottajan toiminta täyttää lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) ja asetuksen (753/2018) 
mukaiset vaatimukset. 

• Palveluntuottajan toiminta täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 5§ mukaiset 
vaatimukset. 

• Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista, YEL-vakuutuksesta ja muista 
työnantajan velvoitteista ja sitoutuu pyydettäessä esittämään tästä selvityksen. 

• Palveluntuottajan toiminta täyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 annetun lain 
vaatimukset. Palveluntuottaja ei saa kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin 
palveluihin. 

• Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta. 

• Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. Ennakkoperintärekisteri 
on yksi yritystoiminnan perustunnusmerkeistä ja palvelusetelilaki edellyttää sitä jokaiselta palvelusetelituotannossa 
olevalta palveluntuottajalta. 

• Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan valtakunnallista sekä kunnallista voimassa olevaa 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja laadittava ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. 

• Palveluntuottajan on nimettävä palvelujen vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä ja vastaa sääntökirjan 
sitoumusten toteuttamisesta. Päiväkodissa tulee noudattaa voimassa olevia työehtosopimuksia. 

• Kunnalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset ja muut mahdolliset selvitykset siitä, 
että yleiset edellytykset täyttyvät. 

• Palveluntuottaja sitoutuu sääntökirjaan myös kunnan muuttaessa sääntökirjan ehtoja, jollei ole asiasta muuta 
ilmoittanut. Mikäli palveluntuottaja ei sitoudu uusiin ehtoihin, palveluntuottaja poistetaan palveluntuottajarekisteristä. 

• Palveluntuottaja huolehtii, että vastuuhenkilö sitoutuu osallistumaan kunnan järjestämiin yhteistyökokouksiin ja 
kehittämistyöhön (mm. asiakastyytyväisyyskyselyt). 

• Päiväkotien on tarjottava varhaiskasvatusta perheen tarpeen mukaan klo 6 – 18. Palveluntuottajalla on mahdollisuus 
tarjota myös iltahoitoa klo 18 – 22 tai ympärivuorokautista hoitoa korotetulla kertoimella. Aukioloajat voivat vaihdella 
päiväkotikohtaisesti. 

• Palveluntuottajan tulee informoida valvontaviranomaista säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta 
sekä palvelujen osalta asiakasturvallisuudesta. Valvontaviranomaista tulee informoida asiakkaiden tekemistä 
reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

• Palveluntuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoite ja yhteystiedot, palvelujen hintatiedot ja 
aukioloaika. 

• Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 
 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

• Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstö täyttää laissa säädetyt vaatimukset (varhaiskasvatuslaki 540/2018 25§ - 
31 §, 33§) sekä vastaa henkilöstön täydennyskoulutuksesta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 39 §).  

• Palveluntuottaja sitoutuu selvittämään työntekijöidensä rikostaustan (Laki lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämistä 504/2002) 

• Toiminnan vastuuhenkilöllä on 31 §:n mukainen kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 540/2018) sekä riittävä 
johtamistaito lasten varhaiskasvatuksen ammatillisiin johtotehtäviin 

 

 

PALVELUJEN HINNAT 

• Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot palveluistaan ja niiden voimassa olevista palvelujen hinnoista kunnalle, 
joka pitää ne julkisesti nähtävillä.  

• Palveluntuottaja sitoutuu tiedottamaan asiakasta palvelusetelin arvon maksamista koskevista ehdoista ja toimimaan 
niiden mukaisesti. Hinnoista on selvittävä myös mahdollinen varausmaksu ja kesäajan asiakasmaksu sekä 
irtisanomiskäytännöt. 

• Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta varhaiskasvatuksesta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta 
maksaa palveluntuottajalle enintään asiakkaan kanssa sovitun hinnan. 

• Kirkkonummen kunta ei hyväksy laskutuslisää tai toimistomaksua palveluntuottajan laskuttaessa asiakasta. Kunta ei 
vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. Väärin perustein maksettu palveluseteli 
peritään takaisin. 
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ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY JA ARKISTOINTI 

• Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä ja noudattaa kaikissa 
käsittelyvaiheissa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi. 
Palveluntuottajan tulee noudattaa lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) sekä henkilötietolakia (523/1999). 

• Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä viranomaisen asiakirjojen käsittelyssä säädetään 
(laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia 
julkisuuslain säädöksiä sovelletaan silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee 
myös laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159) sekä EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus (2016/679). 

• Asiakasasiakirjat, jotka syntyvät palvelusetelillä palvelua järjestettäessä, ovat viranomaisen asiakirjoja. 
Asiakassuhteen tai palvelusetelitoiminnan päätyttyä palveluntuottaja sitoutuu siihen, että arkistoitavat asiakastiedot 
siirretään veloituksetta kunnan käyttöön kunnan pyytämällä tavalla ja muodossa. Palveluntuottaja huolehtii omien 
tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Asiakastiedot palautetaan varhaiskasvatuspalveluihin. 

 

 

MAKSUKÄYTÄNTÖ 

• Palveluntuottaja tekee varhaiskasvatuspalvelua saavan lapsen huoltajan kanssa sopimuksen palvelun sisällöstä ja 
hinnasta ja toimittaa sopimuksen liitteen Kirkkonummen kunnalle asiakassuhteen alkaessa/ viimeistään sen 
kalenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde alkaa. 

• Asiakastietojärjestelmä muodostaa maksuaineiston automaattisesti maksukuukaudelta huomioiden mahdolliset 
arvomuutokset edelliseltä kuukaudelta. Maksatus tapahtuu maksuaineiston perusteella palveluntuottajalle 
kuukauden 25. päivään mennessä. 

• Palveluntuottaja toimittaa sovitusti lapsiluettelon ja päiväkirjat sekä tarvittavat tilastot Kirkkonummen kunnalle 
jokaisen kuukauden viidenteen (5.) arkipäivään mennessä. 

• Kunta maksaa palveluntuottajalle vain myönnetyn palvelusetelin mukaisesti käytetystä palvelusta. Lapsen 
aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden, hinta lasketaan hoidon alkamispäivästä sovittuun viimeiseen 
hoitopäivään asti/ irtisanoutumispäivään asti. Arvon laskentaperusteena käytetään kuukauden keskimääräisten 
hoitopäivien (21) lukumäärää.  

 

 

PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET 

• Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan 
lasten turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. 

• Palveluntuottajan on noudatettava varhaiskasvatuslakia, valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteita ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa.  

• Palveluntuottajan on laadittava vuosittain ryhmäkohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat. 

• Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma Kirkkonummen kunnan ohjeisen 
mukaisesti.  

• Palveluntuottajan tulee laatia lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. 

• Palveluntuottajan tulee laatia lapsikohtaiset esiopetussuunnitelmat. 

• Palveluntuottajan tulee laatia toimintavuoden alussa toimintasuunnitelma, jota arvioidaan tammi- ja kesäkuussa. 

• Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta. 

• Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kuukausittain kunnalle perustietolomakkeen, joka sisältää tiedot 
henkilökunnan määrästä ja kelpoisuudesta sekä lapsiluettelon ja päiväkirjan ryhmittäin.  

• Palvelutuottaja sitoutuu toimittamaan Kirkkonummen kunnan määrittelemän osavuotiskatsauksen (31.7 ja 
31.12.) 

• Palveluntuottaja laatii palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi 
omavalvontasuunnitelman, joka tarkistetaan vuosittain valvontakäynnillä. Omavalvontasuunnitelma kattaa kaikki 
palveluntuottajan palvelukokonaisuudet. Uuden palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden 
kuukauden sisällä uuden yksikön toiminnan aloittamisesta. 

• Palveluntuottaja huolehtii kunnan pyytämistä muista raportointi- ja valvontatehtävistä. Valvontaviranomainen 
toteuttaa valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa 
palveluntuottajalle sekä seuraa toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa.  

• Valvontaviranomainen voi tarkastaa palveluntuottajan toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät tilat. 
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 55§ ja 56§ 

• Yksityisen palveluntuottajan tulee varmistaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja avustajien lääkeosaaminen 
esim. käyttäen lääkehoidon osaaminen verkossa (esim. MiniLop koulutus) tai muulla vastaavan sisällön 
tasoisella osaamisen varmistamisella. 

• Lukemisen ja kirjoittamisen arviointia tulee tehdä sovittujen menetelmien avulla (esim. Lukiva). 
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PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN PERUMINEN 

Palveluntuottajan hyväksyminen perutaan, mikäli hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai 
palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 

VALVOVA VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ 

Viranomaisen huomiot  
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                      

Valvovan viranomaisen nimi       

Päiväys       

 


