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890/2022

Undervisnings- och kulturministeriets förordning
om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata service-

producenter inom småbarnspedagogiken

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av
44 a § 4 mom. och 44 e § 2 mom. i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), sådana pa-
ragraferna lyder i lag 326/2022:

1 §

Bilagor till tillståndsansökan och anmälan

Till en ansökan om tillstånd att bedriva daghemsverksamhet enligt 44 a § i lagen om
småbarnspedagogik och till en anmälan om bedrivande av privat familjedagvård enligt
44 e § i lagen om småbarnspedagogik fogas

1) kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet, sammanslutningens eller stiftelsens stad-
gar eller annan motsvarande utredning,

2) handelsregisterutdrag eller, i fråga om föreningar som registrerats enligt fören-
ingslagen (503/1989), ett utdrag ur föreningsregistret,

3) utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret,
4) intyg ur utmätningsregistret,
5) räddningsplan enligt räddningslagen (379/2011),
6) kopia av examensbetygen och redogörelse för arbetserfarenheten i fråga om dag-

hemsföreståndare eller den ansvariga personen för familjedagvård, samt
7) kopia av det register över behandling som avses i artikel 30 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävan-
de av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) till den del det gäller verksamhet
som avses i lagen om småbarnspedagogik.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. fogas till en ansökan om tillstånd att bedriva dag-
hemsverksamhet enligt 44 a § i lagen om småbarnspedagogik eller till en anmälan om be-
drivande av privat familjedagvård enligt 44 e § en utredning om utrymningssäkerheten en-
ligt räddningslagen när ansökan om tillstånd eller anmälan gäller småbarnspedagogik som
ordnas dygnet runt.

Till en tillståndsansökan eller anmälan som gäller väsentlig ändring av verksamheten
fogas de bilagor som avses i 1mom. och som beskriver ändringen av verksamheten.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
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