Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Varhaiskasvatuspalvelut
Yksityinen päivähoito

Hakemus
palveluseteliyrittäjäksi

Hakemus päiväkotihoidon palvelusetelituottajaksi ___ /___ ______ alkaen
Hakemus perhepäivähoidon palvelusetelituottajaksi ___ /___ ______ alkaen
Palveluntuottajan tiedot
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Y-tunnus
Puhelinnumero

Liiketoiminnasta vastaava / yhteyshenkilö

Sähköposti- / Internetosoite

Kuopion kaupungin ylläpitämään palveluntuottajarekisteriin voidaan hyväksyä vain palveluntuottaja,
joka täyttää Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunnan palveluntuottajalle asettamat
edellytykset. Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan siihen kuntaan, jossa tuottaa
yksityisiä palveluja vähintään 2 viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Palveluntuottajan hyväksymiselle asetettavat edellytykset:
palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin
palveluntuottajan toiminta täyttää yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta
(603/1996)annetun lain vaatimukset
palveluntuottajan toiminta täyttää lasten päivähoidosta (36/1973) annetun lain ja
asetuksen vaatimukset
palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet – asiakirjaa
palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan alle kouluikäisten lasten ravitsemus
suosituksia ja ruokapalvelun omavalvontaohjeita
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. Palvelukuvaus on Kuopion kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa
palveluntuottaja antaa Kuopion kaupungille luvan tehdä asiakaskyselyjä
palveluntuottajalla on palvelusetelilaissa tarkoitettu vastuuvakuutus (palvelusetelilaki
569/2009)
palveluntuottajan tulee tehdä palvelusopimus asiakkaan kanssa
palveluntuottaja ja tämän koko henkilökunta sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen
asiakasasioissa
palveluntuottaja huolehtii työnantajalle kuuluvien maksujen, kuten sotu-, vero- , tyelmaksujen suorittamisesta asianmukaisesti
palveluntuottajalla on voimassa oleva YEL- vakuutus

Osoite
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palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot tuottamistaan palveluista ja niiden
hinnoista sekä hinnan muutoksista kunnalle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä.
palveluntuottaja sitoutuu perehtymään palvelusetelilakiin(569/2009)
palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan palveluseteliasioita käsitteleviin yhteisiin
kehittämistapaamisiin kaupungin kanssa
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

Perhepäivähoitajan edellytetään
sitoutuvan perhepäivähoitajan työhön vähintään 5 kuukaudeksi
esittävän hygieniapassin
suorittavan perhepäivähoitajan starttikurssin vuoden sisällä työn aloittamisesta, mikäli
hoitaja ei ole suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta vastaavaa
alalle sopivaa koulutusta
Perhepäivähoitajalta edellytetään vähintään 18- ja enintään 68-vuoden ikää. Lisäksi
omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan koti tulee hyväksyä
perhepäivähoitokäyttöön sopivaksi.

Päiväkotiyrittäjän edellytetään
ilmoittautuvan Aluehallintoviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien
rekisteriin (laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1973)
ilmoittavan Kuopion kaupungille ja Aluehallintovirastolle toiminnassaan tapahtuvista
muutoksista
huolehtivan työntekijöidensä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta
käyttävän kaupungin ylläpitämää Effica- päivähoito tietojärjestelmää oman yksikkönsä
osalta
noudattavan Kuopion kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaohjeita

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

Vakuutan tässä lomakkeessa ja sen liitteessä antamani tiedot oikeiksi

____________
Päiväys

___________________________

Palveluntuottajan allekirjoitus

Liitteet
Päivähoitopalveluiden hinnat –lomake
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta (AVI), tehty ___ /___ ______
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