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Blankett B

Ansökan om tillstånd för produktion eller ändring av privat 

småbarnspedagogik 

Uppgifter om verksamhetsstället 

1. Serviceproducent

Namn (det officiella namnet enligt registerutdraget) FO-nummer 

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

Efternamn Förnamn 

Telefonnummer E-postadress 

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSSTÄLLET OCH VERKSAMHETEN 

Fyll i en separat blankett för varje verksamhetsställe 

3. Verksamhetsställe/Daghem 

Verksamhetsställets namn 

Besöksadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Språk/språken Kommun där verksamhetsstället finns 

Första verksamhetsdagen 

4. Skiftomsorg 

På verksamhetsstället ordnas skiftomsorg 

Ja Nej 
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5. Daghemsföreståndare 

Efternamn 

Förnamnen Personbeteckning 

Adress till arbetsplatsen 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer på vilket föreståndaren är anträffbar i frågor som gäller verksamhetsstället 

E-postadress 

Utbildning, läroanstalt och examensdatum (bifoga kopior av examensbevis som visar 
föreståndarens behörighet) 

Intyg på ledarerfarenhet eller ledarutbildning (bifoga kopior av arbets- eller 
utbildningsintyg) 

Daghemsföreståndare fr.o.m. Visstidsanställning t.o.m. 

Är personen också föreståndare för andra verksamhetsställen? 

Nej Ja, var? 

Utredning av straffregisterutdrag (44 a §) 

Daghemmets föreståndare är i arbetsavtalsförhållande 

Nej Ja 

Daghemsföreståndaren, som inte är i arbetsavtalsförhållande, ska uppvisa sitt 
straffregisterutdrag till kommunens tillsynsmyndighet. 

6. Person som ansvarar för daghemmets klientregister 

Efternamn   

Förnamnen Telefonnummer 

7. Förvaring av handlingar på verksamhetsstället 

Klienthandlingarnas förvaringsplats och förvaringssätt (t.ex. individuella planer för 
småbarnspedagogik) 
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8. Daghemmets dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet är organisationens interna expert som följer upp behandlingen av 

personuppgifter och ger råd om hur dataskyddsbestämmelserna ska följas. 

Serviceproducentens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för daghemmet 

Ja Nej 

Daghemmets dataskyddsombud (om daghemmet har ett eget ombud) 

Efternamn 

Förnamnen Telefonnummer 

9. Antalet platser inom småbarnspedagogik vid daghemmet   

Maximalt antal platser inom småbarnspedagogiken 

10. Antal anställda i årsverken 

Personal Årsverken 

Lärare inom småbarnspedagogik 

Socionom inom småbarnspedagogik 

Barnskötare inom småbarnspedagogik 

Administrativ personal Årsverken 

Daghemsföreståndare, arbetar inte i en barngrupp 

Anställda i stöd- och andra funktioner Årsverken 

Anställda i stöd- och andra assisterande funktioner 

TOTALT (samtliga, årsverken) 
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11. Andra eventuella utredningar och tilläggsuppgifter 

12. Bilagor till tillståndsansökan 

Bilagor som gäller daghemmet 

Räddningsplan och vid behov utredning om utrymningssäkerheten 

En utredning om att barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken kan säkerställas 

på verksamhetsstället i enlighet med kapitel 3 a i lagen om småbarnspedagogik 

Daghemsföreståndarens intyg 

Kopior av examensbevis som visar daghemsföreståndarens behörighet (540/2018, 31 
§) 

Kopior av arbets- eller utbildningsintyg som visar daghemsföreståndarens behörighet 
(540/2018, 31 §) 

13. Serviceproducentens underskrift 

Serviceproducenten sänder blanketten 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 

https://avi.fi/sv/registraturtjanster
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Ansökan ska skickas i god tid innan den planerade verksamheten inleds (lag om 

småbarnspedagogik 540/2018 44 §). 

Serviceproducenten upprättar tillståndsansökan och skickar den med bilagor till 

regionförvaltningsverket. Med den här blanketten (B) lämnas uppgifter om 

verksamhetsstället. Uppgifter om serviceproducenten lämnas med blankett A. 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 av ärendet 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 i 

verksamheten 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. 

Om daghemsföreståndaren är i ett arbetsavtalsförhållande, ska denne visa upp sitt 

straffregisterutdrag för arbetsgivaren. Ifall daghemförsetåndaren inte är i 

arbetsavtalsförhållande, visas straffregisterutdraget upp till den kommunala myndigheten. 

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/om-oss/vara-uppgifter/undervisning-och-kultur/smabarnspedagogik
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://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
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