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Hakemus Vantaan kaupungin 
lounasravintolarekisterin liittymiseksi                           

REKISTERÖITÄVÄN YRITYKSEN JA YHTEYSHENKILÖN TIEDOT

Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Y-tunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot 

Etunimi Sukunimi

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Ravintolan sijainnin GPS -koordinaattitiedot

REKISTERINPITÄJÄN ASETTAMAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Vantaan kaupungin lounasravintolarekisteriin hyväksyttävää palveluntarjoajaa ei saa rasittaa koh-
tien I-XIII esitetyt poissulkemisperusteet. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vantaan kaupunki pidättää 
oikeuden olla sulkematta palveluntarjoajaa rekisterin ulkopuolelle, mikäli rekisterimerkintä on tulkitta-
vissa merkitykseltään vähäiseksi tai jos palveluntarjoaja on maksanut verot tai sosiaaliturvamaksut 
taikka sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten. 

Jättämällä hakemuksen Vantaan kaupungin lounasravintolarekisteriin palveluntarjoaja vakuuttaa 
täyttävänsä kaikki lounasravintolarekisterin soveltuvuusvaatimukset. Poissulkemisperusteiden selvit-
tämiseksi palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan kaikki Vantaan kaupungin pyytämät selvitykset ja 
raportit niitä erikseen pyydettäessä. Raportteja ja selvityksiä voivat olla mm. tilaajavastuuselvitykset, 
kaupparekisteriote tai Oiva-raportit. Raportit eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Raport-
tien hankkimisesta koituvia kustannuksia ei voi veloittaa Vantaan kaupungilta.

I.	 Vantaan	kaupungilla	on	käytössään	Vastuugroup.fi-	Valvoja	palvelu,	josta	tilaaja	voi		 	 	
 halutessaan tarkastaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen työnantajavelvoitteiden ja   
 tilaajavastuutietojen osalta, rekisteriin liittymisen yhteydessä sekä sopimuskauden aikana.  
 Rekisteriin hyväksyttävän palveluntarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset lakisää-  
	 teiset	velvollisuudet.	Mikäli	toimittaja	ei	ole	rekisteröitynyt	Vastuugroup.fi	valvoja	palveluun,		 	
 toimittaja sitoutuu toimittamaan Vantaan kaupungille 12 kuukauden välein seuraavat    
 selvitykset koko sopimuskauden ajan: (i) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus  
 tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty  
 ja (ii) todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta   
 tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä  
 maksusuunnitelma on tehty. Vaatimus koskee myös sopimuksessa mahdollisesti käyttöön   
 otettavia optiovuosia.  
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II. Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä ve- 
 roviranomaisen antama todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai    
 verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

III. Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkeva-  
 kuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että   
 erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

IV. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin. Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä kaupparekisterio- 
 te.

V. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin. Tarjoajan on   
 pyydettäessä annettava selvitys rekisteriin kuulumisesta.

VI. Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin. Tarjoajan on pyydettäessä annettava selvitys rekis- 
 teriin kuulumisesta.

VII. Tarjoaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin. Tarjoajan  
 on pyydettäessä annettava selvitys rekisteriin kuulumisesta.

IX. Toimittajan ja toimittajan alihankkijan tulee noudattaa itseään koskevaa työehtosopimusta   
 sekä vähintään alla olevia ILO:n yleissopimuksia: 

 - 29/1930 (Pakollinen työ), 

 - 87/1948 (Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden 

 suojelu), 

 - 98/1949 (Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden sovelta-  
 minen), 

 - 100/1951 (Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka), 

 - 105/1957 (Pakkotyön poistaminen), 

 - 111/1958 (Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä), 

 - 138/1973 (Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä) sekä

 - 182/1999 (Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja välittömät toimet niiden    
 poistamiseksi). Toimittaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan selvityksen työhön sovelletta-  
 vasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

X. Tarjoajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma. Tarjoajan on pyydettäessä annettava oma-  
 valvontasuunnitelma tarkistettavaksi.

XI. Tarjoajan lounasravintolan tulee olla rekisteröitymishetkellä saanut Oiva-raportin.

XII. Rekisteriin hyväksyttävän tarjoajan lounasravintolan tulee sijaita maantieteellisesti Vantaan   
 kaupungin alueella.

XIII. Hintaan (8,33 € vuosi 2022 sisältäen Vantaan kaupungin subvention) on saatava yksi lounas  
 vaihtoehto lisäkkeineen.

 Lounaan hinta määräytyy vuosittain verohallinnon vahvistamien luontoisetujen alimman   
 arvon mukaisesti. Vuonna 2022 ravintoedun arvo on 7,15 € ateriaa kohden. Lisäksi Vantaan   
 kaupunki subventoi lounaan hintaa vuosittain tehtävällä päätöksellä. Vuonna 2022 kompen  
 saation arvo ateriaa kohden on 1,18€ Palveluntuottaja voi periä erillistä lisähintaa muista   
 lounasvaihtoehdoista. Lisäksi muista ruokajuomista kuin vesi, voi Palveluntuottaja veloittaa   
 lisähinnan. Lisähinnan maksaa ruokailija itse.

Kyllä Lounasravintolarekisterin soveltuvuusvaatimusten lomakkeella on esitetty tarjoajien 
soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset I-XIII. Tarjoaja vakuuttaa vaatimusten 
täyttymisen valitsemalla seuraavasta rasti ruutuun kentästä vaihtoehdon ”kyllä” ja si-
toutuu hankintayksikön pyynnöstä toimittamaan viivytyksettä vaatimuksen todentavat 
selvitykset hankintayksikölle.
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