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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

1050/2012

om privata barndagvårdstjänster

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 16 §
3 mom. i lagen om ändring av lagen om barndagvård (909/2012):

1 §

Bilagor till anmälan

Till anmälan om inledande av verksamhet
enligt 11 § i lagen om privat socialservice
(922/2011) ska i fråga om barndagvårdstjäns-
ter fogas:

1) kopia av bolagsordningen, bolagsavta-
let eller sammanslutningens stadgar eller an-
nan motsvarande utredning,

2) handelsregisterutdrag eller kopia av nä-
ringsanmälan,

3) intyg över självförsörjning och intyg ur
utmätningsregistret,

4) verksamhetsplan,
5) planritning och dispositionsplan över

de utrymmen som används för verksamheten,
6) räddningsplan och utredning om utrym-

ningssäkerheten enligt räddningslagen
(379/2011),

7) utlåtande av räddningsmyndigheten,
8) utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten,
9) utlåtande av det organ som ansvarar för

socialvården i den kommun där servicen ges

eller av en tjänsteinnehavare som är utsedd
av detta organ,

10) kopia av examensbevis och utredning
över arbetserfarenhet i fråga om den person
som ansvarar för servicen, samt

11) kopia av en registerbeskrivning enligt
10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Till anmälan om väsentlig ändring av verk-
samheten ska fogas de bilagor som avses i
1 mom. vilka beskriver ändringen av verk-
samheten.

2 §

Betalningsandel som ska betalas till
Tillstånds- och tillsynsverket för social-

och hälsovården

Som den andel som avses i 41 § i lagen om
privat socialservice ska regionförvaltnings-
verken betala Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården 50 procent av
intäkterna från de årsavgifter som betalats av
producenter av privata barndagvårdstjänster.



3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2013.

Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

Undervisningsråd Jari Rajanen
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