
Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen 
palveluseteli Siuntion kunnassa

1Siuntion kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut



• Varhaiskasvatuksen palvelusetelin on otettu Siuntion kunnassa käyttöön 1.1.2019 alkaen 

• Palveluseteliä perhe voi käyttää hankittaessaan palvelun Siuntion kunnasta tai kuntarajojen 
ulkopuolelta yksityisiltä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilta

• Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11 a §:n mukaiseen kunnan järjestämään 
varhaiskasvatukseen. Kunnalla on velvollisuus järjestää kuntalaisilleen varhaiskasvatuspalvelut. 

• Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten 
kotihoidon tukea (alle 3v.) tai Kelan kautta maksettavaa yksityisen hoidon tukea. 

• Siuntion kunta valvoo ja ohjaa yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja, jotka sijaitsevat Siuntion kunnassa. 

• Palveluntuottajan valitsee asiakas. Tuottajan tulee olla hyväksytty Siuntion kunnan osalta 
setelituottajaksi, ennen kuin perheelle voidaan myöntää varhaiskasvatuksen palveluseteli. 

• Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaat hakevat edelleen varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisiltä 
tuottajilta. Yksityinen palveluntuottajatuottaja ja asiakas tekevät varhaiskasvatuksen 
palvelusopimuksen. 

• Kunta ja palveluntuottaja eivät ole sopimussuhteessa toisiinsa, mutta tuottajan tulee noudattaa 
palvelusetelin menettelytapaohjeita / sääntökirjaa.
• Palveluntuottajan tulee täyttää sekä lakisääteiset että Siuntion kunnan asettamat ehdot 

(sivistyslautakunta 16.5.2018). 
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Tulosidonnainen palveluseteli
yksityiseen varhaiskasvatukseen
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Tulosidonnainen
varhaiskasvatuksen palveluseteli

• Asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen

• Kunta laskee asiakkaan ja perheen tulot perheen 
toimittamien tulotietojen perusteella

• Palvelusetelin arvon suuruudelle määritellään vähimmäis-
ja enimmäisarvo kunnan määrittämien perusteiden 
mukaisesti

• Mitä suuremmat ovat tulot, sitä suurempi on asiakkaan 
omavastuu

• Mikäli asiakas ei toimita tulotietoja, määräytyy 
palveluseteli niin, että asiakas maksaa korkeimman sallitun 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun
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Tulosidonnainen palveluseteli
yksityiseen varhaiskasvatukseen

▪ Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa

▪ Siuntion kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. 
Tuki(palveluseteli) maksetaan kuitenkin suoraan tuottajalle kunnasta. 

▪ Siuntion yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja 
bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/varhaiskasvatusajan 
perusteella. 

▪ Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus koskee lisäksi perheitä, 
joissa toinen sisarus on kunnallisessa päivähoidossa. 

▪ Palveluseteliin liittyen kunnasta toimitetaan hallinnollisia päätöksiä ( viranhaltijapäätös = myönnetty palveluseteli). 

▪ Päätös palvelusetelin myöntämisestä yksityiseen varhaiskasvatukseen tehdään enintään sen vuoden heinäkuun loppuun 
(31.7.) saakka, kunnes lapsi siirtyy ko. vuoden elokuussa esiopetukseen. 

▪ Maksuton esiopetus (20 tuntia viikossa) sekä sitä täydentävä varhaiskasvatusaika esiopetusajan ulkopuolella 
järjestetään kunnallisena palveluna, joka tarkoittaa, että Siuntiossa ei ole palveluseteliä esiopetuksen täydentävään 
varhaiskasvatukseen yksityiselle palveluntuottajalle. 

▪ Huomioitavaa, että palvelusetelin arvoa tarkistetaan samoilla periaatteilla, kuin kunnallista varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksua. 

▪ Perheet ovat velvollisia ilmoittamaan palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista kunnan sivistystoimistoon 
(varhaiskasvatuspalvelut) 
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Esiopetus kunnallisena palveluna Siuntiossa 

Siuntion kunta järjestää siuntiolaisille 
esiopetusikäisille lapsille ennen 
oppivelvollisuuden alkamista 
maksuttoman esiopetuksen (20 h 
viikossa) sekä sitä täydentävän 
varhaiskasvatuksen kunnallisena 
palveluna Siuntion kunnassa.  
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Varhaiskasvatuksen palveluseteli
Lisää varhaiskasvatuksen valinnanvapautta ja mahdollisuuksia perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen 
rinnalla 
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YHTEISTYÖ

SIUNTION KUNTA 

PERHE / ASIAKAS 

YKSITYINEN 
VARHAISKASVATUKSEN

PALVELUNTUOTTAJA

Palvelusopimuksesta 

kopio kuntaan

- Setelin hakeminen
- Tarvittaessa tulotietojen toimittaminen

- Päätökset kunnalta
- Muutosten ilmoittaminen kuntaan

- Vaihtoehtojen kartoittaminen
- Tarkistus kunnalta hyväksytyistä setelituottajista
- Hakemus päiväkotiin ja setelihakemus kuntaan (4 

kk ennen)
- Perheen tulee ilmoittaa palvelusetelin arvoon 

vaikuttavista muutoksista.

Ohjaus ja neuvonta
Oikeus rajata setelimäärää
Velvollisuus tarjota kuntalaisille varhaiskasvatuspaikka

Palvelusetelin käyttäjällä 
(perheellä) on oikeus valita 
haluamansa kunnan 
hyväksymä 
palveluntuottaja.
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Palveluseteli on Siuntion kunnan rinnakkainen tapa 
kunnallisen varhaiskasvatuksen rinnalla järjestää 
siuntiolaisille lapsiperheille varhaiskasvatuspalvelut. 

Palveluseteli on tasa-
arvoinen tapa 
järjestää 
varhaiskasvatusta
kaikkien 
lapsiperheiden 
näkökulmasta.

Perheille 
asiakasmaksun osuus 
on sama kuin 
kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa. 

Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa suoraan palveluntuottajalta ja 
varmistaa vapaiden paikkojen tilanteen.

Sen lisäksi perheen tulee hakea palveluseteliä Siuntion kunnalta.
Haku tapahtuu sähköisesti varhaiskasvatuksen eAsiointi portaalin kautta, 
jonne kirjaudutaan suomi.fi- tunnistautumisen kautta huoltajien 
pankkitunnuksilla. 
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