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Anmälan om produktion eller ändring av privat småbarnspedagogik 

Rutor med grå bakgrund fylls i av kommunens representant. 

1. Anmälan (förändring av enbart daghemsföreståndare meddelas på en separat 
blankett) 
Kommun till vilken anmälan anvisas 

Namnet på verksamhetsstället som anmälan gäller 

Ny anmälan 

Ändring av verksamheten, vilken? 

Planerat startdatum för verksamheten 

2. Serviceproducenten 

Serviceproducentens namn (det officiella namnet enligt sammanslutningens registerutdrag) 

Företagsform FO-nummer Språk 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Faktureringsadress Nätfaktureringsadress 

Telefonnummer Serviceproducentens e-postadress 

www-sidans adress Hemkommun 

Representant(er) med namnteckningsrätt (bestämmande inflytande, t.ex. ordförande) 

Har serviceproducenten andra verksamhetsställen eller anmälningspliktig 

småbarnspedagogisk verksamhet i andra kommuner? 

Ja Nej 

Är serviceproducenten upptagen i arbetsgivarregistret? 

Ja Nej 
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Personer1, som på grundval av ägande, avtal eller andra arrangemang utövar 
bestämmande inflytande för serviceproducentens räkning. (se punkt 14 Bilagor till 

anmälan) 

Namn Personbeteckning eller 
FO-nummer 

Ägarandel2(%) och/eller roll3 

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

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

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

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

5. Ytterligare information ger 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

Tilläggsuppgifter: 

 
1 Fysiska personer (personbeteckning) eller juridiska personer (FO-nummer) 
2 Innehavet framgår av aktiebolagets aktieägarförteckning. Innehavet ska hänföra sig till aktier som 

ger rösträtt (se sammanslutningens stadgar) 
3 En person som med stöd av sin ställning eller med stöd av personlig rätt som styrelsen har gett kan 

ensam företräda sammanslutningen, till exempel en styrelseordförande eller en verkställande direktör 
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6. Dataskyddsombud 

Efternamn Förnamnen 

Telefonnummer E-postadress 

7. Serviceproducentens klientregister 

Serviceproducentens klientregister 

Manuellt register 

Elektroniskt register 

Det egna klientregistret används 

Annan personuppgiftsansvarigs register 

Namnet på den personuppgiftsansvarige (om eget klientregister används) 

E-postadress 

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

E-postadress 

Förvaringsplats för klienthandlingarna 
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UPPGIFTER OM VERKSAMHETSSTÄLLET OCH VERKSAMHETEN 

Fyll i en separat blankett för varje verksamhetsställe 

8. Verksamhetsställe 

Verksamhetsställets namn 

Besöksadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Språk Kommun där verksamheten är förlagd 

9. Daghemmets föreståndare 

Efternamn 

Förnamnen Personbeteckning 

Adress till arbetsplatsen 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer på vilket den föreståndaren är anträffbar i frågor gällande enheten 

E-postadress 

Utbildning (bifoga kopior av examensintyg som påvisar föreståndarens behörighet enligt) 

Beskrivning av arbetserfarenhet (bifoga kopior av arbetssintyg som påvisar den ansvariga 

personens behörighet) 

Daghemsföreståndarens titel Daghemsföreståndare fr.o.m 

Fungerar personen även som föreståndare vid andra verksamhetsställen? 

nej ja, var? 

10. Person som ansvarar för daghemmets klientregister 

Efternamn 

Förnamnen Telefonnummer 
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11. Inspektioner 

Hälsoskyddsmyndighetens intyg på mottagen anmälan / 
Hälsoskyddsmyndigheten har genomfört en inspektion 

Räddningsmyndighetens inspektion gjord 

Den kommunala myndighetens inspektion gjord 

12. Utredning av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 

Daghemsföreståndaren har visat upp ett utdrag om brottslig bakgrund för den kommunala 

myndigheten 

ja 

Utdraget om brottslig bakgrund uppvisat datum Utdragets datum 

Arbetar det på verksamhetsstället personer som inte står i ett arbetsavtalsförhållande till 

serviceproducenten, men i vilkas arbetsuppgifter det ingår att varaktigt och i väsentlig grad 

utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om 

minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga (4 § 2 mom. i lagen 

om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn) 

nej 

ja, uppge personens namn och typ av uppgift och uppvisa utdrag om brottslig 

bakgrund för den kommunala myndigheten 

Namn Arbetets art 
Utdraget om 

brottslig bakgrund 

uppvisat 

Utdragets datum 

ja, datum 

ja, datum 

13. Antalet platser inom småbarnspedagogik vid daghemmet 

Maximalt antal platser inom småbarnspedagogiken 

14. Antal anställda i årsverken 

Personal Årsverken 
Köpta tjänster 

(årsverken) 
Totalt (årsverken) 

Lärare inom småbarnspedagogik 

Socionom inom 

småbarnspedagogik 

Barnskötare inom 

småbarnspedagogik 
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Administrativ personal Årsverken 
Köpta tjänster 

(årsverken) 

Totalt (administrativ 

personal, årsverken) 

Daghemsföreståndare, arbetar 

inte i en barngrupp 

Anställda i stöd- och andra 

funktioner 
Årsverken 

Köpta tjänster 

(årsverken) 

Totalt (anställda i 

stöd- och andra 

funktioner, 
årsverken) 

Anställda i stödande och andra 

bistående arbetsuppgifter 

TOTALT (samtliga, årsverken) 

15. Andra eventuella utredningar och tilläggsuppgifter 

16. Bilagor till anmälan 

Bilagor om serviceproducenten (levereras då anmälan handlar om serviceproducenten) 

Aktuellt handelsregisterutdrag 

Om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse, bifoga en kopia av 

bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna 

Utdrag ur arbetsgivarregistret i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (som bilaga 
kan sändas utskrift från webbsidan YTJ) 

Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret 

Utdrag ur utsökningsregistret 

En sådan beskrivning av behandlingen av personuppgifter som avses i artikel 30 i den 
allmänna dataskyddsförordningen 
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Ifall bestämmande inflytande utövas av två personer tillsammans levereras 

följandebilagor 

Aktuellt handelsregisterutdrag 

Om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse, bifoga en kopia av 
bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna 

Bilagor i anknytning till personer som utövar bestämmande inflytande ensam 

(levereras om anmälan handlar om personer som utövar bestämmande inflytande eller 

fungerar som prokurist ensam) 

Även de personer som har bestämmande inflytande måste uppfylla de allmänna villkoren (540/2018, 
43 §). Nedan nämns separat vilka bilagor som krävs om de personer som du har uppgett i punkt 2 
och som utövar bestämmande inflytande. Ange antalet bilagor på den plats som reserverats för detta 

Aktuellt handelsregisterutdrag 

Om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse, bifoga en kopia av 
bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna 

st. Utdrag ur näringsförbudsregistret 

st. Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 

st. Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret (för personen som 
utövar bestämmande inflytande) 

Utdrag ur utsökningsregistret 

st. Utskrift 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 

Bilagor som gäller daghemmet 

Verksamhetsplan 

Aktuell planritning och dispositionsplan över de rum som används för verksamheten 

Räddningsplan och vid behov utredning om utrymningssäkerheten 

Plan för egenkontroll 

Daghemsföreståndarens intyg 

Kopior av examensintyg som påvisar daghemsföreståndarens behörighet (540/2018, 
31 §) 

Kopior av arbetsintyg som påvisar daghemsföreståndarens behörighet (540/2018, 31 

§) 

Inspektionshandlingar 

Utlåtande av räddningsmyndigheten 

Intyg från hälsoskyddsmyndigheten på att den har tagit emot en sådan anmälan som 

avses i 13 § i hälsoskyddslagen eller hälsoskyddsmyndighetens inspektionsutlåtande 

Utlåtande av den kommunala myndigheten 

Utlåtande av den kommunala myndigheten 
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17. Serviceproducentens underskrift 

Serviceproducenten sänder blanketten med bilagor till den kommunala myndigheten, som 

kompletterar den för sin egen del. 

Ort och datum Underskrift 
Namnet på personer som har rätt att underteckna för 
sammanslutningar (företag, andelslag, föreningar) och stiftelser 
framgår av handelsregisterutdraget eller av bolagsordningen/stadgarna 

Namnförtydligande 

18. Den kommunala myndighetens underskrift 

Den kommunala myndigheten kompletterar blanketten med uppgifterna om brottslig 
bakgrund, undertecknar blanketten och sänder den med bilagor i första hand per e-post till 

regionförvaltningsverkets registratorskontor. 

Jag har granskat anmälan och bilagorna, den ansvariga personens behörighet, sett 

utdragen om brottslig bakgrund, inspekterat verksamhetsstället och bifogat ett utlåtande 

om att verksamhetsmiljön och den småbarnspedagogik som ges där motsvarar de krav 

som ställs på dem. 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Den undertecknade blanketten skickas till: 

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter 

https://avi.fi/kontaktuppgifter
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Serviceproducenten upprättar anmälan och skickar den med bilagor till den kommunala 

myndigheten. Anmälan ska lämnas in till kommunen i god tid innan den planerade 

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

Till anmälan fogas bifogas de utredningar och handlingar som finns angivna i 

anmälningsblanketten. Handläggningen av ärendet går snabbare om anmälan är 

noggrant och komplett ifylld. Blanketter för anmälan finns på www.rfv.fi och suomi.fi-

tjänsten. Närmare bestämmelser om anmälan, dess innehåll och de handlingar som ska fogas 

bifogas till den har utfärdats genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet 

(772/2018). 

Den kommunala myndigheten kontrollerar uppgifterna i anmälan. Den ska så snart den fått 

anmälan utföra en inspektion på det småbarnspedagogiska verksamhetsstället för att 

försäkra sig om att verksamhetsmiljön och den småbarnspedagogik som ges där motsvarar 

de krav som ställs på småbarnspedagogik. Vid inspektionen följs det som föreskrivs i 39 § i 

förvaltningslagen (434/2003). 

När den kommunala myndigheten har konstaterat att villkoren uppfylls, får 

serviceproducenten inleda verksamheten eller göra de väsentliga förändringarna. 

Den kommunala myndigheten skickar anmälan med bilagor till regionförvaltningsverket i det 

egna området antingen som brev till regionförvaltningsverkets postadress eller per e-post till 

registratorskontoret. Till anmälan ska den kommunala myndigheten bifoga sitt utlåtande med 

en motiverad bedömning av huruvida den anmälningspliktiga serviceverksamheten motsvarar 

de krav som ställs på småbarnspedagogik. 

Regionförvaltningsverket beslutar om registreringen ska antas eller avslås. Beslutet skickas 

till serviceproducenten och den kommun där verksamheten är förlagd. Serviceproducenten 

kan strykas ur registret om den inte längre uppfyller registreringsvillkoren i 43 § 2 mom. 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. Personuppgifterna avförs ur 

registret fem år efter det att verksamheten har upphört. 

Registreringen av anmälan är avgiftsbelagd. Närmare bestämmelser om avgifterna finns i 

statsrådets förordning https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20201121. Också ett nekande 

beslut är avgiftsbelagt. 

Fler anvisningar om anmälan finns på www.rfv.fi och suomi.fi-tjänsten 

https://avi.fi/sv/hem
https://www.suomi.fi/service/blankett/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/1c72f019-b5c8-43df-9706-eed8e13a81b0
https://www.suomi.fi/service/blankett/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/1c72f019-b5c8-43df-9706-eed8e13a81b0
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20201121
https://avi.fi/sv/hem
https://www.suomi.fi/service/blankett/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/1c72f019-b5c8-43df-9706-eed8e13a81b0
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