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HAKEMUS KERHOTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI 
 

 Uusi hakemus 
 Muutoshakemus 

 
 
PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT 
 
Palveluntuottajan nimi 
 
 

Y-tunnus 

Osoite 
 
 

Puhelinnumero 

Yhteyshenkilö Sähköposti / Internet 

 
Palvelusetelin kautta tuotettavien palveluiden edellytys on, että palveluntuottaja on tehnyt ilmoituk-
sen toiminnastaan siihen kuntaan, johon aikoo antaa yksityisiä sosiaalipalveluja. 
 
Jättäessään hakemuksen palveluntuottaja suostuu seuraaviin ehtoihin 
 

 Palveluntuottaja antaa hakemuksen käsittelijälle oikeuden tarkistaa yritystä koskevat tiedot 
aluehallintoviraston rekisteristä 

 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (alv-velvollisuus, ennakkoperintä) 
 Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus 
 Palveluntuottaja täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien 

(603/2000) ja vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset 
 Palveluntuottajan tiedot saa julkistaa palveluntuottajarekisterissä 
 Palveluntuottaja ja tämän koko henkilöstö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa 
 Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen 
 Asiakkaille saa tehdä asiakaskyselyjä 
 Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön Janakkalan kunnan nimeämien edustajien kanssa 
 Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan palveluseteliasioista käsittelevään koulutus- tai ke-

hittämistapaamiseen 
 Palveluntuottaja on vastuussa työtekijöidensä täydennyskoulutuksesta 
 Palveluntuottaja sitoutuu vastaanottamaan palveluseteleitä tai sähköisiä palveluseteleitä 
 Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan yhteystietoja ja hinnoittelua koskevat muutokset yh-

teisen asiakasrekisterin ylläpitäjälle 
 Palveluntuottaja esittää henkilöstön rikosrekisteriotteen 

 
 
 
 



    

  

Palveluntuottajaksi valitsemisen esteet/sopimuksen irtisanomisperusteet 
 

 On syyllistynyt ammatinharjoittamisessaan vakavaan menettelyrikkomukseen 
 On tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön kohdistuneesta rikoksesta 
 On antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä 
 On väärin käyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa 
 Ei ole täyttänyt kouluttautumis- ja kehittämisvelvoitteita 
 On toiminut ehtojen vastaisesti 
 On tehnyt konkurssin tai sellainen on vireillä 
 On päätetty asettaa selvitystilaan 
 On yrityssaneerausohjelmassa 
 Velkajärjestely on vahvistettu tai vireillä 
 On laiminlyönyt verojen ja sotu-maksujen suorittamisen 
 Palveluntuottaja voidaan irtisanoa määräajaksi (2 vuotta) kahdesta kirjallisesta huomautuk-

sesta 
 
Sopimuksen voimassaolo 
 
Tämä asiakirja on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin sopimus irtisanotaan irtisanomisperus-
teiden pohjalta. Palveluntuottajalla on oikeus vuosittain päivittää sopimuksen tietoja. 
 
 
Paikka ja aika 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

 
 
Liitteet 
 

 Kopio aluehallintoviraston rekisteriin merkitsemisestä 
 Todistus maksetuista veroista verovirastosta 
 Todistus maksetuista sosiaaliturvamaksuista 
 Vakuutusyhtiön todistus vakuutusten voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta 
 Selvitys rikosrekisteriotteen näyttämisestä Janakkalan kunnan varhaiskasvatuksen viran-

omaiselle 
 Kopio vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta 

 
 
Hakemuksen palautus 
 
Janakkalan kunta                             
Varhaiskasvatus  
 
Postios. Juttilantie 1, 14200 Turenki 
Käyntios. Haltiantie 8, Turenki 


