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HAKEMUS
VARHAISKASVATUSPALVELUJEN
PALVELUNTUOTTAJAKSI
Hakemuksen vastaanottaja__________

_______/_______ 20______

Palvelusetelin kautta tuotettavien palvelujen edellytys on, että palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan
siihen kuntaan, johon aikoo antaa yksityisiä sosiaalipalveluja.
1. PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Palveluntuottajan nimi

Y-tunnus

Osoite

Puhelinnumero

Palveluntuottajan vastuuhenkilö

Sähköposti ja internetsivusto

2. VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ

Päiväkoti

Puhelinnumero

Osoite

Yksikön vastuuhenkilö

Sähköposti ja internetsivusto

Päivittäinen aukioloaika

Varhaiskasvatuksessa käytettävä(t) kieli/kielet

Käytämme ja noudatamme Järvenpään kaupungin lääkehoitosuunnitelmaa

3. PALVELUNTUOTTAJAN TARJOAMAT PALVELUT JA HINNAT
Osa-aikainen varhaiskasvatus
1-84 tuntia kuukaudessa: keskimäärin enintään 20 tuntia
viikossa
Osa-aikainen varhaiskasvatus
85-146 tuntia kuukaudessa:
keskimäärin enintään 34 tuntia
viikossa
Kokoaikainen varhaiskasvatus
147 tuntia kuukaudessa tai
enemmän

Alle 3-vuotiaat €/kk

3-5-vuotiaat €/kk
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Esiopetusikäiset €/kk
___________

____________

2 (3)

Palveluntuottaja perii varhaiskasvatuspalveluista palveluseteliä korkeampaa hintaa (1-30 €) kuukausittain:
kyllä

Ei

Kuinka paljon €/kk:__________
4. PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET
Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten lautakunta on 8.2.2017 hyväksynyt Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan. Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan käsikirjassa määritellyllä tavalla.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelin myöntäjän yksittäiseen palveluseteliin liittyviä palvelukohtaisia
vaatimuksia, jotka perustuvat asiakkaalle laadittuun palvelusopimukseen.
Palvelusetelitoiminnassa hyödynnetään Smartum Oy:n (maksuliikennetuottaja) sähköistä järjestelmää, jonka käyttöön
palveluntuottaja sitoutuu. Maksuliikennekorvaus Smartum Oy:lle on 0,7 % setelin arvosta (jatkuvaan laskutukseen perustuva palvelupalkkio vuonna 2017).
5. SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN
Tämä asiakirja on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kunnes sopimus irtisanotaan irtisanomisperusteiden pohjalta. Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelusetelijärjestelmässä toimivana yrittäjänä ilmoittamalla Järvenpään kaupungille
kirjallisesti lopettamisilmoituksella vähintään kuusi (6) kuukautta ennen viimeistä toimintapäivää.
Allekirjoituksellaan palveluntuottajan vastuuhenkilö vakuuttaa tässä hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan ajankohtaista lainsäädäntöä ja täyttää palveluntuottajalle asetetut vaatimukset.
Palveluntuottajan tässä ilmoittamien hintojen muuttaminen tulee jatkossa tehdä vuosittain 30.4. mennessä Järvenpään
kaupungille. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.8. alkaen ja ne ovat voimassa 31.7. asti. Hinnat julkaistaan yhteisessä palveluntuottajarekisterissä Järvenpään kaupungin ja Smartum Oy:n internet-sivuilla.
Hakemus muuttuu sopimukseksi palveluntuottajan ja Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden välillä, kun hakemus on hyväksytty ja siitä on ilmoitettu hakijalle.
Palveluntuottaja voidaan poistaa palveluntuottajarekisteristä määräajaksi (2 vuotta) välittömästi, jos se on toiminut Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan vastaisesti tai on muutoin toiminut moitittavalla tavalla.

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys

___ /___ /______ _______________________

___________________________________________
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HAKEMUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT
(Rastita hakemuksen mukana lähetetyt liitteet)
Kopio päätöksestä aluehallintoviraston rekisteriin merkitsemisestä
Todistus maksetuista veroista (Verovelkatodistus/Verovirasto)
Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vahinko- ja vastuuvakuutuksista
Kopio omavalvontasuunnitelmasta
Kopio turvallisuus/pelastussuunnitelmasta
Kopio vastuuhenkilön pääasiallisesta tutkintotodistuksesta
Kopio lääkehoitosuunnitelmasta (ei tarvitse toimittaa, jos noudattaa Järvenpään kaupungin lääkehoitosuunnitelmaa)
Selvitys vastuuhenkilön rikosrekisteriotteen näyttämisestä Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen viranomaiselle (sovi aika näyttämiseen)
Selvitys varhaiskasvatusyksikön lapsimäärästä (alle ja yli 3-vuotiaat) ja kasvattajamäärästä ammattiryhmittäin (ilmoitettava myös pätevät ja epäpätevät kasvattajat)
Muu, mi(t)kä_____________________________________________________________________

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan mukaisen valvontakäynnin on viimeksi suorittanut (päivämäärä/valvova viranomainen):
___ /___ /_______

________________________________________________________

Enintään kolme (3) kuukautta vanhat todistukset ja rekisteriote hyväksytään. Aluehallintoviraston päätös rekisteriin merkitsemisestä saa olla vanhempi.

HAKEMUKSEN PALAUTUS
Järvenpään kaupunki/Kirjaamo
Varhaiskasvatuspalvelut
Hallintokatu 2
PL 41
04401 Järvenpää
LISÄTIETOJA PALVELUSETELISTÄ
varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija 040 315 2443

