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Blankett A

Ansökan om tillstånd för produktion eller ändring av privat 

småbarnspedagogik

Uppgifter om serviceproducenten

1. Serviceproducent

Serviceproducentens namn (det officiella namnet enligt registerutdraget)

Företagsform  FO-nummer Språk/språken 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Faktureringsadress Nätfaktureringsadress 

Telefonnummer Serviceproducentens e-postadress 

Webbplatsadress Hemkommun 

Serviceproducenten bedriver privat daghemsverksamhet i följande kommuner 

Är serviceproducenten upptagen i arbetsgivarregistret? 

Ja Nej 

Representant(er) med namnteckningsrätt (En person som med stöd av sin ställning eller 
personlig rätt som styrelsen har gett ensam kan företräda sammanslutningen, till exempel 

en styrelseordförande eller en verkställande direktör) 

Personer som på grundval av ägande, avtal eller andra arrangemang utövar bestämmande 
inflytande för serviceproducentens räkning. (se punkt 8. Bilagor till tillståndsansökan) 

Namn 
Personbeteckning eller FO-

nummer 
Roll 
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2. Verkställande direktör eller annan person som ansvarar för affärsverksamheten 
(fylls i enbart då företaget har en sådan person) 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

3. Ordförande för styrelsen (fylls i enbart då företaget har en sådan person) 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

4. Mer information ger / e-postadress dit beslutet skickas 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

Mer information: 

5. Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet är organisationens interna expert som följer upp behandlingen av 

personuppgifter och ger råd om hur dataskyddsbestämmelserna ska följas. 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 
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6. Serviceproducentens klientregister 

Serviceproducentens klientregister 

Manuellt register 

Elektroniskt register 

Eget klientregister används 

Annan personuppgiftsansvarigs register 

Namnet på ansvarig personuppgiftsansvarig (om eget klientregister används) 

E-postadress till ansvarig personuppgiftsansvarig 

Namnet på annan personuppgiftsansvarig (t.ex. kommun, samkommun eller annan) 

E-postadress 

Förvaringsplats för klienthandlingarna (serviceproducentens arkiv) 

7. Andra eventuella utredningar och tilläggsuppgifter 
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8. Bilagor till tillståndsansökan

Bilagor som gäller serviceproducenten

Aktuellt handelsregisterutdrag eller för en förening ett föreningsregisterutdrag 

Kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller sammanslutningens eller stiftelsens 
stadgar

Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret

Utdrag ur utsökningsregistret

Sådan beskrivning av behandlingen av personuppgifter som avses i artikel 30 i den 
allmänna dataskyddsförordningen

Om två personer utövar bestämmande inflytande tillsammans bifogas följande 

bilagor

Aktuellt handelsregisterutdrag eller för en förening ett föreningsregisterutdrag

Kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller sammanslutningens eller stiftelsens 
stadgar

Om bestämmande inflytande utövas av endast en person bifogas följande bilagor:

Även de personer som har bestämmande inflytande måste uppfylla de allmänna villkoren (540/2018, 

43 §). Nedan nämns separat vilka bilagor som krävs för de personer som du har uppgett i punkt 1 

och som utövar bestämmande inflytande. Ange antalet bilagor på den plats som reserverats för

detta.

Aktuellt handelsregisterutdrag eller för en förening ett föreningsregisterutdrag

Kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller sammanslutningens eller stiftelsens 

stadgar

st. Utdrag ur näringsförbudsregistret

st. Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden

st. Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret (för de personer som

utövar bestämmande inflytande)

st. Utdrag ur utsökningsregistret

st. Utskrifter av personsökningen av de roller som är antecknade i 
handelsregistret under de senaste tre åren

st. Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret för de 

företag där personen har utövat bestämmande inflytande
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9. Serviceproducentens underskrift   

Serviceproducenten sänder tillståndsansökan med bilagor till regionförvaltningsverket 

Ort och datum Underskrift
Namnet på personer som har rätt att underteckna för sammanslutningar 

(företag, andelslag, föreningar) och stiftelser framgår av 

handelsregisterutdraget, föreningsregisterutdraget eller av 

bolagsordningen/stadgarna 

Namnförtydligande 

Den undertecknade blanketten skickas till:

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Serviceproducenten upprättar tillståndsansökan och skickar den med bilagor till

regionförvaltningsverket. Ansökan ska skickas i god tid innan den planerade verksamheten 

inleds (lag om småbarnspedagogik 540/2018 44 §).

Med den här blanketten (A) lämnas uppgifter om serviceproducenten. För varje 

verksamhetsställe ska dessutom blankett B, Uppgifter om verksamhetsstället, lämnas in. Om 

endast serviceproducentens uppgifter ändras räcker det med att skicka in blankett A. Om 

endast verksamhetsställets uppgifter ändras räcker det med blankett B, förutsatt att inga 

förändringar har skett i serviceproducentens uppgifter.

Till tillståndsansökan fogas de utredningar och handlingar som finns angivna i blanketten. 

Handläggningen går snabbare om tillståndsansökan är noggrant och komplett ifylld. 

Handläggningen inleds när regionförvaltningsverket har fått alla nödvändiga 

handlingar.  Ansökningsblanketterna finns på regionförvaltningsverkets webbplats och på 

suomi.fi.

Närmare bestämmelser om tillståndsansökan, dess innehåll och bilagor har utfärdats genom 

förordning av undervisnings- och kulturministeriet (890/2022). Ansökningsanvisningar finns

på regionförvaltningsverkets webbplats och på suomi.fi.

Serviceproducenten kan inleda verksamheten eller genomföra en förändring först 

när regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd för den.

Tillståndsbeslutet skickas till serviceproducenten och de kommuner där verksamhetsställena 

finns.

Serviceproducentens tillstånd kan återkallas med stöd av 44 d § i lagen om 

småbarnspedagogik.

Regionförvaltningsverket ansvarar för de uppgifter som det fört in i registret och för att 

utlämnandet av dem är förenligt med lag. Tillsynsmyndigheten får använda

registeruppgifterna i den omfattning dess uppgifter kräver det. Uppgifterna om en 

serviceproducent avförs ur registret inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket 

serviceproducenten anmält att verksamheten upphört.

Handläggningen av tillståndsansökan är avgiftsbelagd. Lagen om grunderna för avgifter till 

staten (150/1992) är en allmän lag om avgifterna för statliga myndigheters prestationer.

Fler anvisningar om tillståndsförfarandet finns på regionförvaltningsverkets webbplats och på 

suomi.fi.

https://avi.fi/sv/registraturtjanster
https://avi.fi/sv/om-oss/vara-uppgifter/undervisning-och-kultur/smabarnspedagogik
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
https://avi.fi/sv/om-oss/vara-uppgifter/undervisning-och-kultur/smabarnspedagogik
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
https://avi.fi/sv/om-oss/vara-uppgifter/undervisning-och-kultur/smabarnspedagogik
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
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