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Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi   

 

Tällä hakemuksella haetaan Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen perhepäi-

vähoidon palvelusetelipalvelun tuottajaksi (jäljempänä palveluntuottaja). Kaupunki hyväksyy 

kaikki palveluntuottajat, jotka täyttävät hakemuksessa mainitut ehdot ja kriteerit.  

  

Palveluntuottajaksi hyväksytty voi tuottaa varhaiskasvatuspalveluja asiakkaiden saamien pal-

velusetelipäätösten mukaisesti.  Palveluntuottajan tiedot ilmoitetaan hyväksymisen jälkeen 

Jyväskylän kaupungin ylläpitämään palveluntuottajien Klemmari -rekisteriin. 

 

 

VASTAAN-
OTTAJA 
(viranhaltija 
täyttää) 

Vastaanottaja 
 

Saapumispäivämäärä 
 

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) 
 

Päätösnumero 
 

  
PALVELU-
TUOTTAJAN 
TIEDOT 
 
(hakija täyttää) 

Palveluntuottajan nimi 
 

Y-tunnus 
 

Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka 
 

Puhelinnumero 
 

Yhteyshenkilö 
 

Sähköpostiosoite 
 

KLEMMARI-
REKISTERIS-
SÄ JULKAIS- 
TAVAT TIE- 
DOT HOITO- 
PAIKASTA 
 
(hakija täyttää) 

Hoitajan/toimipaikan nimi Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 

Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hyväksymisen edellytykset: 

Palveluntuottajan tulee täyttää sekä lakisääteiset että Jyväskylän kaupungin asettamat ehdot. 

 

Lakisääteiset ehdot: 

1. Palveluntuottaja antaa allekirjoituksellaan kaupungille oikeuden tarkistaa yritystä koskevat 

tiedot tarvittavista rekistereistä ja viranomaistahoilta. Kaupunki seuraa yrityksen ennakko-

perintärekisteriin kuulumista sekä luottokelpoisuutta koko sopimuksen voimassaoloajan.  

2. Palvelusetelilaki edellyttää, että tiedot palvelun tuottajista, näiden tuottamista palveluista 

ja niiden hinnoista ovat julkisesti nähtävillä. Jyväskylän kaupungin virallinen palveluseteli-

palvelun tuottajien rekisteri on Klemmari-rekisteri.  
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3. Palveluntuottaja sitoutuu tekemään omavalvontasuunnitelman kuuden kuukauden kulu-

essa toiminnan aloittamisesta. Ajantasainen omavalvontasuunnitelma tulee olla hoitopai-

kassa asiakkaiden nähtävillä.  

4. Palveluntuottajalla tulee olla potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus, tai muu 

vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomi-

oon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen kor-

vaamiseen tai joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä. 

5. Palveluntuottaja ei voi saada Raha-automaattiyhdistyksen avustusta, kunnan antamaa 

tukea tai muuta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin (pois lukien TE-

keskuksen myöntämä palkkatuki).  Palveluntuottajan tulee toimittaa pyydettäessä selvitys 

saamistaan tuista.  

6. Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja 

Sosiaali- ja terveysministeriön yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen 

(1053/2011) vaatimukset. 

7. Palveluntuottajan toiminnan tulee täyttää lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain 

(36/1973) ja asetuksen (239/1973) mukaiset vaatimukset. 

8. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelua tuotettaessa noudatetaan salassapidosta, vai-

tiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettu-

ja voimassa olevia säännöksiä.  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  

(159/2007)  

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Henkilötietolaki (523/1999) 

9. Palveluntuottaja sitoutuu esittämään rikosrekisteriotteen ennen toiminnan alkamista. (Laki 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).  

10. Palvelusetelilaki edellyttää, että tuottajan palvelut vastaavat vähintään kunnalliselta toimi-

jalta vaadittavaa tasoa. Jyväskylän kaupunki valvoo hyväksymiensä tuottajien palvelujen 

laatua. 

 

Jyväskylän kaupungin ehdot: 

1. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan muutokset yhteystiedoissa Klemmari-rekisterin yl-

läpitäjälle ja huolehtimaan ajantasaisista hoitopaikkatiedoista. 

2. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin kuluvan toimintavuoden ajaksi (1.8. - 

31.7.). Hinnat tarkistetaan vuosittain, ja ne tulevat voimaan aina elokuun alusta alkaen.3.  

3. Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan Jyväskylän kaupungin ylläpitämän Klemmari-

rekisterin maksun kaupunginhallituksen päättämän hinnan mukaisesti.  

4. Palveluntuottajalta edellytetään sähköisen järjestelmän käyttöä palveluseteliprosessissa.  

5. Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan palvelusetelin Effica - satelliitti maksatusjärjestel-

män käyttökustannukset toimialajohtajan päätöksen mukaisesti. 

6. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia sivistyslautakunnan hyväksymiä 

Jyväskylän kaupungin yksityisen päivähoidon palvelusetelin perusteita.  

7. Palveluntuottaja sitoutuu tekemään asiakkaan kanssa kirjallisen palvelusopimuksen, joka 

vastaa sisällöltään Jyväskylän kaupungin palvelusopimusmallia ja on palvelusetelin pe-

rusteiden mukainen. 
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8. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatusta ohjaa-

via asiakirjoja ja vastaa siitä, että jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.  

http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito  

9. Käyttäessään alihankkijoita palveluntuottaja vastaa kokonaispalvelun sisällöstä ja laadus-

ta. 

10. Kelan yksityisen hoidon tuella hoidossa olevat ja ulkokuntalaiset lapset tulee ilmoittaa 

pyydettäessä erikseen Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön. 

11. Jyväskylän kaupungilla on oikeus tehdä asiakaskyselyjä palveluseteliasiakkaille. 

12. Yksityinen perhepäivähoitaja sitoutuu osallistumaan Yksityisen perhepäivähoitajan pereh-

dytyskokonaisuuteen vuoden sisällä palvelusetelipalvelun tuottajaksi hyväksymisestä. 

13. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan vähintään kahteen kehittämistapaamiseen vuo-

dessa.  

14. Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen ylläpitämällä omaa ammatillis-

ta osaamistaan.  

15. Palveluntuottajalla on yrittäjän eläkelain (yel) mukainen vakuutus. 

16. Kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän hakemuksen ja sen liitteiden sisältämiin 

määräyksiin. Kaupunki ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle välittömästi päätöksen te-

kemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneisiin sääntöihin, tulee 

siitä ilmoittaa kirjallisesti kunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutosilmoi-

tuksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu 

palvelun tuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päi-

västä lukien, kuitenkin viimeistään kolmekymmentä (30) päivää muutosilmoituksen lähet-

tämisestä. 

17. Lopettaessaan toimintansa, palveluntuottaja toimittaa ”Ilmoituksen yksityisen perhepäivä-

hoitajan toiminnan muutoksista” kolmekymmentä (30) päivää ennen toiminnan lopettamis-

ta.  

18. Palveluntuottaja vastaa viestinnästä asiakkaiden sekä Jyväskylän kaupungin suuntaan.  

19. Palveluntuottajalla tulee olla häiriötilanteiden varalle ajantasainen toimintaohje viran-

omaisten, Jyväskylän kaupungin ja asiakkaiden informointiin. 

20. Yksityisen perhepäivähoitajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Yksityisenä perhepäivähoita-

jana voi toimia siihen saakka, kun täyttää 68 vuotta. Jyväskylän kaupungilla on kuitenkin 

velvollisuus arvioida yrittäjän työkykyä vuosittain tämän täytettyä 65 vuotta. 

21. Yksityinen perhepäivähoitaja ei voi toimia palvelusetelipalvelun tuottajana aikana, jona 

hän on oikeutettu äitiys- tai vanhempainvapaaseen. 

 

Palveluntuottajaa ei voida hyväksyä, jos hakija 

1. on asetettu konkurssiin tai on konkurssimenettelyn alaisena 

2. on selvitystilassa tai on päätetty asettaa selvitystilaan 

3. on yrityssaneerauksessa tai velkajärjestelytilassa tai hakemus velkajärjestelyyn on vireillä 

4. on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastai-

sesta teosta 

5. on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen 

6. on antanut olennaisesti virheellisiä tietoja palveluja tuottavasta yrityksestä 

 

http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito
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Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 

Jyväskylän kaupungilla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palve-

luntuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittömästi ilman irtisanomisai-

kaa, mikäli: 

1. hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta 

2. palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta tämän sitoumuk-

sen tai sen liitteiden ehtoja, 

3. palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäi-

vään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittö-

mässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan  

4. palvelutuottaja tai joku johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä 

rikoksessa 

5. palveluntuottaja on tehnyt muun vakavan virheen tai laiminlyönnin. 

 

 

Vakuutan tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun 

allekirjoituksella noudattamaan palvelusetelipalvelun tuottamisen ehtoja. 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

 

Palveluntuottajan tulee toimittaa hakemuksen liitteiksi: 

  

 Todistus rekisteröitymisestä ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitettuun ennakkoperintä- 

      rekisteriin ja Y-tunnuksen antamisesta 

 Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus 

 Palveluntuottajan oma YEL -eläkevakuutustodistus 

 Todistus vastuuvakuutuksesta 

 

 

 


