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Sivistysosasto     
Varhaiskasvatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIAKASTIEDOTE PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA 
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUEELLA 1.1.2011 ALKAEN (OPLTK 16.12.2010 § 138) 
 
Palvelusetelijärjestelmä 

Siuntiossa käytössä oleva tasasuuruinen palveluseteli voidaan rinnastaa yksi-
tyisen hoidon tukeen. Palvelusetelijärjestelmä perustuu kolmen osapuolen, 
kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajien yhteistyöhön. 

 
Menettely palvelusetelin hakemisessa myöntämisessä ja käytössä 
 

Mikäli perhe on päätynyt valita päivähoidon vaihtoehdoista palvelusetelillä 
hankittavaan yksityiseen päivähoitoon, varhaiskasvatuksen tulosalueella teh-
dään päätös myönnettävästä palvelusetelistä, määritetään sen arvo ja huo-
lehditaan sen maksatuksesta. 

 
Palveluseteli myönnetään hyväksyttyyn yksityiseen päivähoitoon hoidettavak-
si menevästä lapsesta, joka on oikeutettu lasten päivähoidosta annetun 
lain 11 a §:n mukaiseen päivähoitoon. Tulosalue vastaa myös yksityisten päi-
vähoitopaikkojen hyväksymisestä ja valvonnasta. 

 
Kunnan tehtävänä on palveluja ostaessaan tai tuotantoa tukiessaan huoleh-
tia, että hoito on laadukasta ja hinta vertailukelpoinen kunnan tuottaman päi-
vähoidon kanssa. Velvoite valvontaan säilyy myös palveluseteliä käytettäes-
sä. 

 
Palvelusetelin hinnat ja ehdot 
 

Kunnan päivähoidon palvelusetelien suuruudet ovat seuraavat: 
 

Kokopäivähoito alle 3-vuotiaat:  
- päiväkotihoito 403 euroa/kk  
- perhepäivähoito 233 euroa/kk  

 
Kokopäivähoito yli 3-vuotiaat:  
- päiväkotihoito 318 euroa/kk  
- perhepäivähoito 153 euroa/kk  

 
Puolipäivähoito alle ja yli 3-vuotiaat:  

- päiväkotihoito 90 euroa/kk  
- perhepäivähoito 70 euroa/kk  

 
 Palveluntuottaja perii päivähoidosta perheen kanssa sopimansa asiakasmak-

sun. 
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 Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. 
Lapsen aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden, hinta lasketaan 
kalenteripäivien mukaisesti. Kalenteripäivien jakajana käytetään lukua 22.  

 
Muita ehtoja 

- lapsen huoltajan tulee hakea palveluseteliä 1 kuukautta ennen hoi-
don alkamista (järjestelyaika) ellei kyse ole työllistymisestä tai opiske-
lusta 

- vanhempien ja palveluntuottajan tekemä palvelusopimus toimitetaan 
kunnalle 

- palveluntuottaja pitää päiväkirjaa lasten läsnäoloista ja poissaoloista se-
kä toimittaa tiedot kuukausittain hoitopäivien kirjaamista ja laskun tieto-
jen tarkistamista varten 

- hoitosuhteen päättymisestä tulee toimittaa vanhempien ja palveluntuot-
tajan kirjallinen ilmoitus 

- viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutuspäivä 
 
Palvelusetelin osapuolet  

 
Kunta  Asiakas Palveluntuottaja 

 päättää palvelusetelin käyttöön-
otosta 

 hyväksyy palveluntuottajat 

 arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja 
palvelusetelin soveltuvuuden sii-
hen 

 myöntää palvelusetelin, ja määrit-
tää palvelusetelin voimassaolo-
ajan, käyttötarkoituksen ja arvon 

 opastaa asiakasta palvelusetelin 
käytössä 

 tiedottaa asiakkaalle palveluntuot-
tajista ja palvelujen sisällöstä 

 maksaa palveluntuottajalle laskun 
mukaan palvelusetelin arvoon asti 

 ottaa yhteyttä kuntaan päi-
vähoidon tarpeestaan 

 valitsee kunnan tarjoamista 
palveluvaihtoehdoista palve-
lusetelin 

 antaa palvelusetelin myön-
tämiseen tarvittavat tiedot 

 valitsee palveluntuottajan  

 tekee sopimuksen palvelu-
tuottajan kanssa palvelusta 

 maksaa palvelun omavas-
tuuosuuden 

 voi vaihtaa tuottajaa 

 voi tehdä tarvittaessa muistu-
tuksen tai kantelun 

 tarkistaa palvelusetelin 
voimassaolon ja sisällön 

 tekee asiakkaan kanssa 
sopimuksen palvelusta 

 tuottaa palvelusetelipää-
töksessä määritellyn pal-
velun 

 raportoi kunnalle sovitulla 
tavalla 

 laskuttaa kuntaa 

 laskuttaa asiakkaalta 
omavastuuosuuden 

  

 
Esiopetus ei ole sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, siihen ei voi myöntää 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan palvelusetelilain mukaista palvelusete-
liä. Perusopetuslaki sisältää säännökset oppivelvollisuudesta ja oppivelvolli-
suuden alkamista edeltävänä vuonna järjestettävästä maksuttomasta esiope-
tuksesta. 

 


