
Varhaiskasvatuspalvelut        Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi 

Hakemus päiväkotihoidon palvelusetelituottajaksi ___ /___ ______ alkaen  

Hakemus perhepäivähoidon palvelusetelituottajaksi ___ /___ ______ alkaen 

Palveluntuottajan tiedot 

Palveluntuottajan nimi Y-tunnus

Osoite Puhelinnumero 

Liiketoiminnasta vastaava henkilö/yhteyshenkilö Sähköposti/www-sivu 

Ruskon kunnan ylläpitämään palveluntuottajarekisteriin voidaan hyväksyä vain palveluntuottaja, joka 

täyttää Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan palveluntuottajalle asettamat edellytykset. 

Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan siihen kuntaan, jossa tuottaa yksityisiä palveluja 

vähintään 2 viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. 

Päiväkoti 

Päiväkoti 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

www-sivu 

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilö Puhelinnumero 

Sähköposti 

www-sivu 

Päivittäinen aukioloaika 

klo 

Varhaiskasvatuksessa käytettävät kielet 

Hoitopaikkojen lukumäärä 

alle 3v 

yli 3v 

Henkilöstön lukumäärä ja ammattinimikkeet 

Perhepäivähoito/ryhmäperhepäivähoito 

Perhepäivähoitaja/ryhmäperhepäiväkoti 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

www-sivu 

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilö Puhelinnumero 

Sähköposti 

www-sivu 

Päivittäinen aukioloaika 

klo 

Varhaiskasvatuksessa käytettävät kielet 

Hoitopaikkojen lukumäärä Perhepäivähoitajan koulutus/ Ryhmäperhepäivä-

kodin henkilöstön lukumäärä ja ammattinimikkeet 



  

  

Varhaiskasvatuspalvelut                       Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi 

 

 

Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden hinnat 

 

Päiväkotitoiminta 

Alle 3 v, yli 35h/vko Alle 3 v -max 35h/vko Alle 3v. – max 20h/vko 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

Yli 3 v, yli 35h/vko Yli 3 v -max 35h/vko Yli 3v. – max 20h/vko 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

 

 

esiopetusta täydentävä var-

haiskasvatus 

-max 35h/vko 

esiopetusta täydentävä var-

haiskasvatus 

– max 20h/vko 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

 

Perhepäivähoito/ryhmäperhepäivähoito 

Alle 3 v, yli 35h/vko Alle 3 v -max 20h/vko 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

Yli 3 v, yli 35h/vko Yli 3 v -max 20h/vko 

 

euro/kk 

 

euro/kk 

 

Palveluntuottajan hyväksymiselle asetettavat edellytykset on määritelty tarkemmin Ruskon varhaiskasva-

tuksen palvelusetelin sääntökirjassa, joka löytyy kunnan nettisivuilta www.rusko.fi → Kasvu ja oppiminen 

→ Varhaiskasvatus → Yksityinen varhaiskasvatus → Palveluseteli 

 

Päiväkotitoimijaksi hakeutuva palveluntuottaja toimittaa hakemuksen lisäksi Aluehallintoviraston Ilmoitus 

yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta-lomakkeen liitteineen kunnan var-

haiskasvatukseen. 

 

Palveluntuottajan hyväksyminen perutaan, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai 

palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella: Ruskon kunta / varhaiskasvatuspalvelut, Vanhatie 5, 21290 

Rusko tai email: varhaiskasvatus@rusko.fi 

 

Vakuutan tässä lomakkeessa ja mahdollisissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi 

 

 

 

Päiväys  Palveluntuottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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