PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
Varhaiskasvatuspalvelut

Päivähoidon palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen
Yksityisen päivähoidon palveluseteli
 Palvelusetelin myöntämisen yleiset periaatteet: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
















Päivähoidon palveluseteli maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille.
Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä setelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu itse.
Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.
Perhepäivähoitoon myönnetään palveluseteli vanhempien työn tai opiskelun perusteella. Asiantuntijalausunnon perusteella se voidaan erityisen painavista syistä myöntää myös muissa tapauksissa.
Yksityiseen päiväkotiin palveluseteli voidaan myöntää alle esiopetusikäisen lapsen
varhaiskasvatuksen turvaamiseksi osapäivähoitoon (max 20h/vko) tai kokopäivähoitoon enintään 10 päivää kuukaudessa (max 20h/vko), vaikka lapsen toinen vanhemmista on kotona ajalla 1.8. – 31.5.
Esiopetus on maksuton myös päivähoidon palvelusetelin saaville lapsille.
Oikeus palveluseteliin päättyy äitiyspäivärahakauden alkaessa. Poikkeuksena tästä
on yksityisessä päiväkodissa tapahtuva osapäivähoito tai kokopäivähoito 10 päivää
kuukaudessa (max 20h/vko).
Lapsen aloittaessa tai lopettaessa päivähoidossa kesken kuukauden määritellään setelin arvo kalenteripäivien mukaan.
Oikeus palveluseteliin päättyy 31.7. sinä vuonna, jolloin lapsi tulee oppivelvolliseksi.
Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli, jonka
suuruuden määrittelevät varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen
johtaja. Lapsen saamasta tuesta tehdään aina erillinen päätös ja sopimus vanhempien, palvelun tuottajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kesken.
Muutos 1.3.2017:Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.
Maksua määrättäessä otetaan huomioon molempien huoltajien palveluntarve. Poikkeus: Mikäli vain se huoltajista, joka ei ole lähihuoltaja, tarvitsee varhaiskasvatuspalveluja, määrätään maksu hänen tulojensa mukaan.
Palvelusetelin kattohinta sidotaan vuotuiseen indeksiin ja se tarkistetaan 1.8. alkaen
vuosina, jolloin asiakasmaksulain mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 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 sos.-ja terv.huollon 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§.
Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen
-

-

-

Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista
Palveluseteliä haetaan sähköisesti kaupungin internetsivuilla ennen hoidon alkamista
Palveluseteliä ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi
Päätöksen palvelusetelistä ja sen suuruudesta tekee asianomainen viranhaltija ja se
lähetetään vanhemmille ja palveluntuottajalle. Palveluntuottaja tekee perheen kanssa
palvelusopimuksen.
Palvelusetelin arvon perustana ovat koulutuslautakunnan määrittämät kattohinnat
kertoimineen. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta kunnallisen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruinen omavastuuosuus. Palveluntuottaja perii asiakasmaksut (omavastuuosuus) perheeltä.
Palveluntuottajalle maksetaan palvelusetelit kerran kuukaudessa sovitun maksatusjärjestelmän (Effica-satelliitti) kautta. Palveluntuottajan tulee tarkistaa palvelusetelilista ja kirjata lasten läsnäolot järjestelmään.

Oikeus palveluseteliin tarkistetaan seuraavissa tilanteissa, joista perheiden on
ilmoitettava välittömästi päivähoitotoimistoon:
-

lapsen palveluntarve muuttuu (hoitopäivien lukumäärä, hoitomuoto)
perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%)
perheen koko muuttuu, esim. huoltajuus muuttuu, perheeseen syntyy uusi lapsi tai joku lapsista täyttää 18v
huoltaja tai puoliso esim. jää äitiysvapaalle tai työttömäksi
hoitosuhteen päättyminen, viimeinen hoitopäivä on myös viimeinen laskutettava päivä
Vajaan kuukauden palvelusetelin arvoa määriteltäessä jakajana käytetään kyseisen
kuukauden kalenteripäiviä.

