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Varhaiskasvatuspalvelut

Liite 2

Päivähoidon palvelusetelin perusteet 1.1.2014 alkaen

1. Yksityisen päivähoidon palveluseteli
1.1.

Palvelusetelin myöntämisen yleiset periaatteet: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä (569/2009)

Yksityisessä päivähoidossa on noudatettava Lakia yksityisistä sosiaalipalveluista, päivähoitolakia,
-asetusta ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatustoimintaa ohjaavia lakeja ja määräyksiä.


Päivähoidon palveluseteli maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Kunnallinen
päivähoito ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten päivähoidon
järjestämiseksi. Päivähoidon palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus.



Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. Poikkeuksena ovat perhekerhot, joihin osallistuminen harkitaan tapauskohtaisesti.



Yksityiselle palvelutuottajalle ei myönnetä palveluseteliä oman lapsen päivähoitoon tai kerhotoimintaan toisella yksityisellä palveluntuottajalla. Poikkeuksena on esiopetuksen jälkeinen iltapäivähoito.



Yksityiseen päiväkotiin palveluseteli voidaan myöntää alle esiopetusikäisen lapsen (31.7.saakka
sinä vuonna, kun oikeus esiopetukseen alkaa) varhaiskasvatuksen turvaamiseksi osapäivähoitoon tai kokopäivähoitoon enintään 10 päivää kuukaudessa, vaikka toinen lapsen vanhemmista
on kotona ajalle 1.9. – 31.5.



Maksuton esiopetus turvataan myös päivähoidon palvelusetelin saaville lapsille.



Perhepäivähoitoon myönnetään palveluseteli vanhempien työn tai opiskelun perusteella. Asiantuntijalausunnon perusteella palveluseteli voidaan erityisen painavista syistä myöntää myös muissa tilanteissa.



Lomautustilanteessa voidaan perhepäivähoitoon myöntää palveluseteli enintään 3 kuukaudeksi
osapäivähoitoon tai enintään 10 päivää kokopäivähoitoon kuukaudessa, mikäli lomautus kestää
yhtäjaksoisesti yli 30 päivää.



Oikeus palveluseteliin päättyy äitiyspäivärahakauden alkaessa. Poikkeuksena tästä ovat päiväkodissa tapahtuva osapäivähoito tai kokopäivähoito enintään 10 päivänä kuukaudessa ajalla 1.9. –
31.5.
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Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus, perhe toimittaa palvelukeskukseen molempien vanhempien
allekirjoittaman sopimuksen, josta selviää lapsen asuminen vanhempiensa luona. Palveluseteli
myönnetään lapsen hoidon tarpeen perusteella jommallekummalle vanhemmalle tai molemmille
vanhemmille. Palvelusetelin suuruus määritellään sen vanhemman tulojen mukaan, jonka luona
lapsi kulloinkin asuu.



Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli, jonka suuruuden
määrittelee päivähoidon kiertävä erityislastentarhanopettaja. Lapsen saamasta erityisestä tuesta
tehdään aina erillinen sopimus vanhempien, palveluntuottajan ja kiertävän
erityislastentarhanopettajan kesken. Päätökset tehdään toistaiseksi ja korjataan tarvittaessa takautuvasti.



Palvelusetelin kattohinta sidotaan vuotuiseen indeksiin ja se tarkistetaan:
1.8. alkaen vuosina, jolloin asiakasmaksulain mukaiset päivähoitomaksut tarkistetaan.
Päivähoidon palvelusetelin myöntämiseen sovelletaan päivähoitolain (36/1973) 31:§:ää, jonka
mukaan lapsen päivähoitoon ottamista koskevaan sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa
tarkoitetun toimielimen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen
ei saa valittamalla hakea muutosta, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 13 §
Asiakas saa tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kunnan monijäseniselle toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa, hallintolaki (434/2003) 46 §.

1.2 Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen


Palveluseteli haetaan ennen päivähoidon alkamista. Poikkeustapauksissa sitä voidaan myöntää
korkeintaan yhden kuukauden ajalta takautuvasti. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi.



Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan ja hakevat palveluseteliä varhaiskasvatuspalvelujen palvelukeskuksesta. Palvelukeskuksessa tehdään päätös oikeudesta palveluseteliin ja se lähetetään
vanhemmille.



Palvelusetelin suuruudesta tehdään päätös talousyksikössä (Hyvinvointipalvelujen johdon tuki) ja
se lähetetään vanhemmille ja palveluntuottajalle.



Palveluntuottaja perii määrittelemänsä asiakasmaksut perheeltä. Palveluntuottajalle maksetaan
palvelusetelit kerran kuukaudessa sovitun maksatusjärjestelmän (Effica-satelliitti) kautta ja palveluntuottaja sitoutuu maksamaan maksatusjärjestelmän käyttökustannukset. Palveluntuottajan tulee tarkistaa palvelusetelilista ja kirjata lasten läsnäolot järjestelmään. Oikeus palveluseteliin päättyy lapsen viimeiseen hoitopäivään. Palveluntuottaja ilmoittaa Kelan yksityisen hoidon tuella hoidettavat lapset ja ulkopaikkakuntalaiset lapset erillisellä lomakkeella.



Oikeus palveluseteliin tarkistetaan mikäli:
o perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu
o opiskelu/työtilanteessa tapahtuu muutoksia
o lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat.
Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuspalvelujen
palvelukeskukseen.
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Oikeus palvelusetelin suuruuteen tarkistetaan mikäli:
o perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %)
Tulotietojen muutoksista perheiden on ilmoitettava talousyksikköön.



Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä. Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa hoitosuhteen päättymisestä varhaiskasvatuspalvelujen palvelukeskukseen.



Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle kahdeltatoista kuukaudelta vuodessa, mikäli lapsen
hoitosuhde jatkuu yhtäjaksoisesti. Palvelusetelin maksaminen katkeaa lapsen ollessa poissa
hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, poikkeuksena vanhempien vuosiloma ja isyysvapaa. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle isyysvapaan ajalta, mikäli palveluntuottaja ei peri
perheeltä päivähoitomaksua ja lapsen hoitosuhde jatkuu välittömästi isyysvapaan jälkeen.

1.3 Palveluntuottajille asetettavat ehdot


Palveluntuottajilta edellytetään ympärivuotista aukioloa tai päivystyksen järjestämistä muulla tavoin. Suositeltavaa on, että palveluntuottaja perii asiakasmaksun enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi 1.8.–31.7).



Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon asiakkaalta perittävässä maksussa myös takautuvasti palveluseteliin tehdyt muutokset.



Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta.



Palveluntuottajalta edellytetään Effica-satelliitin käyttöä. Päiväkirjan avulla seurataan lasten ja
henkilökunnan suhdelukua.



Jyväskylän kaupunki järjestää palveluntuottajille vuosittain yksityisen päivähoidon asioita käsitteleviä tapaamisia, joista kahteen palveluntuottajalla on osallistumisvelvollisuus.

Yksityisessä perhepäivähoidossa lisäksi seuraavat ehdot


Yksityisen perhepäivähoitajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Hoitajan soveltuminen tehtävän hoitamiseen ja hyväksyminen hoitajaksi tapahtuu varhaiskasvatuspalvelujen palvelukeskuksen toimesta.



Omakustanteisen yksityisten perhepäivähoitajien starttikurssin käyminen on edellytys palvelusetelipalvelun tuottajaksi hyväksymiselle sekä palvelusetelin myöntämiselle. Starttikurssi tulee käydä 6
kuukauden sisällä hoitajaksi hyväksymisestä toiminnan jatkuessa yli puoli vuotta. Jos kurssia ei
suoriteta 6 kuukauden sisällä, oikeus palveluseteliin päättyy.



Yksityisen perhepäivähoitajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Yksityisenä perhepäivähoitajana voi
toimia siihen saakka, kun täyttää 68 vuotta. Jyväskylän kaupungilla on kuitenkin velvollisuus arvioida yrittäjän työkykyä vuosittain tämän täytettyä 65 vuotta.



Omassa kodissaan hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti neljä kokopäivähoidossa olevaa lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuina) ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Poikkeuksena ovat koulujen loma-ajat. Tällöin jo osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi voi olla hoidossa kokopäiväisesti vaikka sallittu kokopäivälasten määrä
näin ylittyisi.

