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HAKEMUS PÄIVÄKOTITOIMINNAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 

Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus 

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT  
Palveluntuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus

Osoite Puhelinnumero / sähköposti 

Liiketoiminnasta vastaava henkilö / Yhteyshenkilö Sähköposti / www-sivu 

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ 
Päiväkoti 

Osoite 

Puhelinnumero / sähköposti / www-sivu 

Päivähoitopalvelujen vastuuhenkilö Sähköposti 

Päivittäinen aukioloaika 
 klo       - 

Päivähoidossa käytettävä kieli / kielet 

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAT PÄIVÄKOTIPALVELUIDEN HINNAT 

Alle 3-vuotias, kokopäivähoito (yli 5h/pv) 
35 h/vko tai yli    _____€ 
27,5 h/vko – alle 35 h/vko tai alle 146 h/kk       _____€ 
yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 
Iltahoito 
35 h/vko tai yli      _____€ 
27,5 h/vko – alle 35 h/vko tai alle 146 h/kk       _____€ 
yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk     _____€ 

Alle 3-vuotias, osapäivähoito (enint. 5h/pv) 

yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 

Iltahoito 

yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 

Yli 3-vuotias, kokopäivähoito (yli 5h/pv) 
35 h/vko tai yli    _____€ 
27,5 h/vko – alle 35 h/vko tai alle 146 h/kk       _____€ 
yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 
Iltahoito 
35 h/vko tai yli      _____€ 
27,5 h/vko – alle 35 h/vko tai alle 146 h/kk       _____€ 
yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk     _____€ 

Yli 3-vuotias, osapäivähoito (enint. 5h/pv) 

yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 

Iltahoito 

yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, 
kokopäivähoito (yli 5h/pv) 
27,5 h/vko – alle 35 h/vko tai alle 146 h/kk       _____€ 
yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 
Iltahoito 
27,5 h/vko – alle 35 h/vko tai alle 146 h/kk       _____€ 
yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk     _____€ 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, 
osapäivähoito (enint. 5h/pv) 

yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk    _____€ 
Iltahoito 

yli 20 h/vko – alle 27,5 h/vko tai alle 115 h /kk _____€ 
enintään 20 h/vko tai 84 h/kk     _____€ 

Päiväys    _______ / _______  20_______ 

__________________________________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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PÄIVÄKOTIPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJILLE JA PALVELUILLE ASETETTAVAT VAA-
TIMUKSET 

Palveluntuottaja 

EDELLYTYKSET PALVELUSETELITUOTTAJAKSI PÄIVÄKOTIHOIDOSSA 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Ruskon kunnan vahaiskasvatuksen palvelusetelin 
sääntökirjaa.  

kyllä 

Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.  kyllä 

Palveluntuottajan toiminta täyttää varhaiskasvatuslain 540/2018 ja asetuksen edellytykset  kyllä 

Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin  kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan valtakunnallista päiväkodeissa noudatettavaksi 
hyväksyttyä varhaiskasvatuksen suunnitelmaa. 

 kyllä 

Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta.  kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu selvittämään henkilöstönsä rikostaustat (laki rikostaustan selvittä-
misestä 504/2002). 

 kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu asiakirjoja käsitellessään noudattamaan tietoturvallista rekisterinpi-
toa ja mahdollistaa kunnan pääsyn sen lukuun pitämiinsä henkilörekistereihin. 

 kyllä 

Palveluntuottajalla on palvelusetelilaissa tarkoitettu vastuuvakuutus.  kyllä 

Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen mak-
samisesta ja muista työnantajan velvoitteista (= työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyys-
vakuutus- ja ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksu) ja sitoutuu pyydettäessä esit-
tämään selvityksen. 

 kyllä 

Palveluntuottajalla on voimassa oleva YEL-vakuutus (koskee yksityisiä elinkeinonharjoitta-
jia).  

 kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä esittämään kaupparekisteri-/yhdistysrekisteriotteen.  kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä esittämään veroviranomaisen todistuksen verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvityksen viranomaisen hyväksymästä maksu-
suunnitelmasta.  

 kyllä 

Palveluntuottajan toiminta täyttää julkisista hankinnoista annetun lain vaatimukset.  kyllä 

Palveluntuottajan luottokelpoisuus voidaan tarkistaa www.asiakastieto.fi verkkopalvelusta.  kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot tuottamistaan palveluista ja niiden hinnoista sekä 

hinnanmuutoksista kunnalle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä. 
 kyllä 

Palveluntuottajaksi hyväksytty sitoutuu ottamaan palvelusetelin saaneita asiakkaakseen.  kyllä 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan päätöstä asiakkaalle myönnetystä palvelusetelistä.  kyllä 

Kunta voi tehdä palveluntuottajan asiakkaiden keskuudessa asiakaskyselyjä.  kyllä 

PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN PERUMINEN 
Palveluntuottajan hyväksyminen perutaan, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai 
palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

Ruskon kunnan palvelusetelin sääntökirja www.rusko.fi / Kasvu ja oppiminen / Varhaiskasvatus / Yksityinen var-
haiskasvatus / Palveluseteli  

Hakemus toimitetaan osoitteella: Ruskon kunta / varhaiskasvatuspalvelut, Vanhatie 5, 21290 Rusko 
tai email: varhaiskasvatus@rusko.fi  

mailto:varhaiskasvatus@rusko.fi
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