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Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus
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PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Palveluntuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus

Osoite Puhelinnumero / Faksinumero / Sähköposti

Liiketoiminnasta vastaava henkilö / Yhteyshenkilö Sähköposti / Internet

VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ

Päiväkoti / Ryhmäperhepäiväkoti Puhelinnumero / Faksinumero

Osoite Sähköposti

Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilö Sähköposti / Internet

Päivittäinen aukioloaika

Klo –

Varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli / kielet

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAT VARHAISKASVATUSPALVELUT JA HINNAT alkaen

Hinta € / kk

Alle 3-vuotiaiden kokoaikainen varhaiskasvatus

Alle 3-vuotiaiden osa-aikainen varhaiskasvatus

enintään 20 t / vko

Hinta € / kk

3-vuotta täyttäneiden kokoaikainen varhaiskasvatus

3-vuotta täyttäneiden osa-aikainen varhaiskasvatus

enintään 20 t / vko

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 
  
    - Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 
    - Jos hakijana on yhtiö, muu yteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä  
    - Todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä ja todistus ulosottorekisteristä 
    - Toimintasuunnitelma (Toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta 
      henkilöstösuunnitelma ja -rakenne) 
  
  
Allekirjoituksellaan palveluntuottajan vastuuhenkilö vakuuttaa hakemuksessa olevat tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan 
ajankohtaista lainsäädäntöä ja Vantaan varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa.

Päiväys ja 
allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys
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PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT
VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ
Päivittäinen aukioloaika
Klo
–
PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAT VARHAISKASVATUSPALVELUT JA HINNAT
alkaen
Hinta € / kk
enintään 20 t / vko
Hinta € / kk
enintään 20 t / vko
Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
 
    - Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
    - Jos hakijana on yhtiö, muu yteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä 
    - Todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä ja todistus ulosottorekisteristä
    - Toimintasuunnitelma (Toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta
      henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
 
 
Allekirjoituksellaan palveluntuottajan vastuuhenkilö vakuuttaa hakemuksessa olevat tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan ajankohtaista lainsäädäntöä ja Vantaan varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa.
Päiväys ja
allekirjoitus
8.0.1320.1.339988.326450
Tiina-Liisa Åkerfelt
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Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi ja Liite 1
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