
Laitilan kaupunki
Sivistysosasto / Varhaiskasvatus 

HAKEMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 
Jokaisesta hoitoyksiköstä täytetään oma hakemus 

Laitilan kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.2.2016 §20 päättänyt ottaa 
palvelusetelin käyttöön päivähoitotoiminnassa.  

Palveluntuottajaksi hakeudutaan tällä lomakkeella. Vapaamuotoisia ilmoituksia, asiakirjoja ja 
liitteitä ei tulla huomioimaan. Jotta palveluntuottaja voi tarjota asiakkaillemme päivähoitopalveluja 
palvelusetelijärjestelmän puitteissa, tuottajan tulee olla Laitilan kaupungin sivistyslautakunnan 
hyväksymä ja palveluntuottajan tulee tehdä sivistyspalveluiden kanssa sopimus 
päivähoitotoiminnan tuottamisesta. 

Palveluseteli päivähoitoa varten annetaan asiakkaille tehtävän päätöksen mukaisesti. 
Palvelusetelin arvo on euromäärä, mikä saadaan, kun kattohinnasta vähennetään perheen tulojen 
mukainen hoitomaksu. Mikäli palvelusetelituottajaksi hakee saman palveluntuottajan useampi 
toimipaikka, jokaisesta toimipaikasta on täytettävä erillinen hakemus. 

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva ympäri vuoden. 
Sivistyslautakunta voi käyttää otto-oikeutta hylätä tai hyväksyä palveluntarjoajan tuottajarekisteriin. 

Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen: 

Laitilan kaupunki 
Sivistystoimi 
PL 25 
23801 Laitila 

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Päiväkodin johtaja Taija Jalonen puh. 044 5856 806 

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT 
Palvelun tuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi): Y-tunnus 

Osoite: Puhelinnumero / faksi / sähköposti 

Liiketoiminnasta vastaava henkilö / yhteystiedot Sähköposti / Internet 



PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ 
Päiväkoti: 

Osoite: 

Puhelinnumero / faksi / sähköposti / Internet 

Päivähoitopalvelujen vastuuhenkilö: Sähköposti / Internet 

Päivittäinen aukioloaika Päivähoidossa käytettävä kieli / kielet 

Onko palveluntuottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin 

  kyllä 

  ei 

YRITTÄJÄN PALVELUSETELILLÄ TUOTETTUJEN PÄIVÄKOTIPALVELUIDEN HINNAT 

subjektiivinen 
varhaiskasvatus

20 h / vko 
55 % 

0-84 h / kk 
55 % 

85-115 h / kk 
70 % 

116-146 h / kk 
85 % 

yli 146 h / kk 
100 % 

ALLE 3-
VUOTIAS 

€ € € € € 

YLI 3-
VUOTIAS 

€ € € € € 

Laitilassa       _____ / _____ 20_____ 

___________________________________ 
Nimenselvennös

____________________________________ 
Palveluntuottajan allekirjoitus 
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