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Varhaiskasvatuksen palveluseteli Siuntion kunnassa 1.1.2019 alkaen  

Palveluseteli on otettu kunnassa käyttöön 1.1.2019 alkaen ja se koskee  
varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä yksityisessä päiväkotihoidossa, yksityisessä 
perhepäivähoidossa sekä yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa kunnassa sekä kuntarajojen 
ulkopuolella. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, 
saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea.  
 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli yksityisillä palveluntuottajilla on rinnakkainen järjestämistapa 
kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa.  

Siuntion kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle 
palvelusetelin. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta. Siuntion 
kunnassa palveluseteli myönnetään korkeintaan sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), kun lapsi 
siirtyy esiopetukseen.  

Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaat hakevat edelleen varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisiltä 

tuottajilta ja varmistavat, että yksikössä on vapaita paikkoja.   

Perhe voi hakea palveluseteliä ja lapsen varhaiskasvatuspaikkaa vain niihin yksiköihin, jotka 

Siuntion kunta on hyväksynyt yksityisiksi palvelusetelituottajiksi 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia 
palveluseteliä, vaan kunta päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsemaa palvelua. 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 
hänet kunnan muilla tavoin järjestämien varhaiskasvatuspalveluiden piiriin.  

Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen 
maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen 
erotus. 

Miten perhe voi hakea palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatuksen toimintaan? 

1. Varhaiskasvatusvaihtoehtojen selvittäminen 
Asiakkaat voivat tutustua palvelusetelituottajiin Siuntion kunnan internet-sivuilta. Tuottajia 
löytyy Siuntion kunnasta sekä kuntarajojen ulkopuolelta. Kunnan www-sivuille laitetaan 
niiden tuottajien nimet, jotka on hyväksytty palvelusetelituottajiksi Siuntion kunnan 
varhaiskasvatuksen järjestämiseen kunnallisen rinnalla. Löydettyään sopivan 
varhaiskasvatuspaikan perhe ottaa yhteyttä tuottajaan ja tarkistaa hoitopaikkatilanteen. 
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2.  Palvelusetelin hakeminen kunnalta  

Palvelusetelin hakemisessa huomioitava:  

- Palveluseteliä tulee hakea kunnalta neljä kuukautta (4 kk) ennen varhaiskasvatuksen 
tarvetta palvelusetelihakemuksella 

- Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymistä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 
2 viikkoa.  

- Palveluseteliä tulee kuitenkin hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin 
asiakassuhde palvelujen tuottajaan alkaa. 

- Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti 
- Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden (1 kk) kestävään 

varhaiskasvatukseen.  

Mikäli sopiva paikka on löytynyt ja tuottaja on hyväksytty Siuntion kunnan puolelta 
palvelusetelituottajaksi, perhe hakee palveluseteliä kunnalta sitä varten tarkoitetulla yksityisen 
varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakemuslomakkeella. Palveluseteli myönnetään vain Siuntion 
kunnan hyväksymiin varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin. 

Perhe toimittaa tulostetun, täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen kunnan sivistystoimistoon 
(kuntatalo, Puistopolku 1). Kuoreen kirjoitetaan viitteeksi sana "palveluseteli".  

3. Päätös palvelusetelistä kunnalta (päätös 1.) 

Kirjallinen päätös palvelusetelin myöntämisestä kunnasta toimitetaan perheelle sekä 
palveluntuottajalle postitse. Palvelusetelipäätöksen kunnassa tekee varhaiskasvatuspäällikkö. 
Palveluseteli on lapsikohtainen. Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva palvelusetelipäätös, ei ole 
oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. 

4. Palvelusopimus: perhe ja palvelusetelituottaja 
Saatuaan päätöksen palvelusetelistä perhe tekee sopimuksen lapsen hoidosta 
palvelusetelituottajan kanssa. Tuottaja toimittaa palvelusopimuksen kopion Siuntion 
kunnan sivistystoimistoon (Puistopolku 1) ennen varhaiskasvatuksen alkamista tai heti 
hoidon alkupäivinä. Kuoreen kirjoitetaan viitteeksi sana "palvelusopimus”. 
Palvelusopimuksen voi myös toimittaa varhaiskasvatus@siuntio.fi 

 

5.  Päätös palvelusetelin arvosta (päätös 2.)  

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen. Se tarkoittaa, että perheen tulot vaikuttavat 
palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, 
perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa 
sovitun palvelutarpeen/ hoitoajan perusteella (tunteja viikossa). Palvelusetelin arvon 
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määräytymisessä ja tarkistamisessa käytetään samaa ohjeistusta kuin Siuntion kunnallisen 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus 
koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus ei kuitenkaan koske perheitä, joissa toinen sisarus on 
varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella. 
 
Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe on hakemuksessa kirjallisesti ilmoittanut suostuvansa 
pienimpään palvelusetelin arvoon (ts. hyväksyvät korkeimman asiakasmaksun). Palvelusetelin 
arvon määrittämistä varten perheen tulee toimittaa tulotietonsa sivistystoimistoon viimeistään 
aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä. Tulojen ilmoittamisessa käytetään samaa lomaketta, 
kuin kunnallista asiakasmaksua määriteltäessä. Mikäli perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun 
(289 €/lapsi), ei tulotietoja/dokumentteja tarvitse toimittaa.  
 
Asiakasmaksu yksityisillä palveluntuottajilla on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, eli 
max. 289 €/kk/lapsi, kun hoitoaika 35 tai sen yli viikossa 

Huom! Perheen tulee ilmoittaa palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista. 

Kun palvelusopimus/sen liite sekä tarvittavat huoltajien tulotiedot on toimitettu kunnan 
sivistystoimistoon, palvelusetelille lasketaan arvo (euromäärä) ja tieto lähetetään perheelle 
kirjallisena päätöksenä postitse. Tuottajalle toimitetaan myös kirjallinen ilmoitus palvelusetelin 
arvosta, jossa huoltajien tulotietoja ei mainita. Huoltajat ja tuottaja sopivat keskenään 
asiakasmaksusta ja sen maksamiseen liittyvistä asioista. 

Päätöksen palvelusetelin arvosta kunnassa tekee varhaiskasvatuspäällikkö.  

Palvelusetelin maksu alkaa siitä päivästä, kun lapsi tosiasiallisesti aloittaa varhaiskasvatuksen. 
Tosiasiallinen aloitus on asiakkaan tarpeen mukainen ensimmäinen varhaiskasvatuspäivä, jolloin 
lapsi on varhaiskasvatuksessa ilman huoltajan läsnäoloa ja yksikön henkilöstön vastuulla. 
Tutustumispäivästä / -jaksosta ei makseta palveluseteliä. 

6. Varhaiskasvatuksen aloittaminen 

Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa sopimuksen mukaisesti. 


