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Saarijärvi
Varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahan perusteet
Palvelurahan myöntämisen yleiset periaatteet
-

-

-

-

-

-

-

-

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallisia
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja
määräyksiä.
Varhaiskasvatuksen palvelurahaa maksetaan varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille.
Kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja
lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Varhaiskasvatuksen palvelurahaan ei ole lakisääteistä
subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus.
Palveluraha on lapsikohtainen ja se sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen
hoidon tuen sekä kunnalliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut.
Lapsella on oikeus yli 84 h/kk palvelurahaan, jos lapsen huoltajat työskentelevät tai opiskelevat
pääsääntöisesti. Tämä oikeus säilyy huoltajan työn tai opiskelun päätyttyä kahden kuukauden ajan
huoltajan niin halutessa, paitsi jos lapsen huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta
lasta tai jää eläkkeelle. Tällöin oikeus yli 84h/kk palvelurahaan päättyy välittömästi.
Lapset, joilla ei ole oikeutta yli 84h/kk palvelurahaan, voivat saada varhaiskasvatuksen palvelurahan
1-84 tuntia kuukaudessa (subjektiivinen oikeus 20 tuntia viikossa). Oikeus on voimassa koko
toimintavuoden (1.8.-31.7.). Perhe voi valita, onko lapsi paikalla 4 tuntia päivittäin tai osaviikkoisesti enintään 84 tuntia kuukaudessa. Palveluntuottaja määrittää viikonpäivät ja kellonajat, joihin
perheen tulee sitoutua toiminta-vuoden ajaksi.
Maksuton esiopetus turvataan myös varhaiskasvatuksen palvelurahaa saaville lapsille.
Perhe voi saada perhepäivähoitoon samanaikaisesti palvelurahaa enintään neljästä kokopäiväisessä
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta ja yhdestä esiopetusikäisestä osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta (myös kesäaikana). Jos perheessä on useampia varhaiskasvatusikäisiä
lapsia, palvelurahaa voidaan myöntää neljälle nuorimmalle ja mahdollisesti osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevalle esiopetusikäiselle lapselle.
Palvelurahatarpeen muutokset tehdään pääsääntöisesti kolmeksi kuukaudeksi (tuntirajamuutokset). Muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta.
Jos lapsi aloittaa tai lopettaa varhaiskasvatuksen kesken kuukauden, suhteutetaan asiakasmaksun
määrä kuukaudessa käytettyihin varhaiskasvatustunteihin, jonka perusteella määritetään
palveluraha kyseessä olevalle kuukaudelle .
Kun vanhemmat ovat sopineet yhteishuoltajuudesta ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain
yhdessä kunnassa, palvelurahan suuruus määritellään sen perheen tulojen perusteella, jonka luona
lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
(661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan
alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.
Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluraha, jonka suuruuden
määrittelee varhaiskasvatusjohtaja yhteistyössä kunnan erityislastentarhanopettajien kanssa.
Lapsen saamasta erityisestä tuesta tehdään aina erillinen sopimus huoltajien, palvelun tuottajan ja
varhaiskasvatusjohtajan kesken. Varhaiskasvatusjohtaja käyttää tuen tarpeen määrittelyssä
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apunaan asiantuntijoita (erityislastentarhanopettajat, terapeutit, perheneuvolan työntekijät,
sosiaalityöntekijät).
Palvelurahan hinta sidotaan vuotuiseen indeksiin ja se tarkistetaan vuosittain 1.8. alkaen.

Palvelurahan hakeminen ja maksaminen
-

-

-

Palveluraha haetaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista.
Palveluraha myönnetään vähintään kuukaudeksi.
Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan ja hakevat palvelurahaa varhaiskasvatustoimistosta.
Hakemuksen liitteenä toimitetaan tulotiedot.
Varhaiskasvatustoimistossa tehdään päätökset palvelurahan myöntämisestä ja suuruudesta.
Palvelurahan kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelurahan määrä.
Vanhemmille ja palveluntuottajalle lähetetään päätös palvelurahan myöntämisestä ja suuruudesta.
Vanhemmat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen.
Palveluntuottaja perii määrittelemänsä asiakasmaksun perheeltä.
Palveluntuottaja lähettää kuukausittain jälkikäteen palvelurahapäätösten mukaisen laskun varhaiskasvatustoimistolle.
Palvelurahan määrä voidaan tarkistaa seuraavissa tilanteissa:
o perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%)
o perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu
o lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat
Lapsen viimeinen varhaiskasvatuspäivä on viimeinen laskutettava päivä.
Palveluraha maksetaan palveluntuottajalle kahdeltatoista kuukaudelta vuodessa.

Palveluntuottajalle asetettavat ehdot
-

-

Palveluntuottajalta edellytetään ympärivuotista aukioloaikaa tai päivystyksen järjestämistä muulla
tavoin.
Suositeltavaa on, että palveluntuottaja perii asiakasmaksun enintään yhdeltätoista kuukaudelta
toimintavuoden aikana (toimintavuosi 1.8. - 31.7.).
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan varhaiskasvatuksen lopettaneista lapsista kuukausittain heti lapsen jäätyä pois. Palvelun päättymisestä lähetetään vanhempien ja palveluntuottajan
kirjallinen ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon.
Aiheettomasti maksettu palveluraha peritään takaisin palveluntuottajalta.

Lapsen kotiin palkattava hoitaja
-

-

Kotiin palkattavalta hoitajalta edellytetään aina työsopimus, josta toimitetaan kopio palvelurahahakemuksen yhteydessä varhaiskasvatustoimistoon. Hoitaja hyväksytään varhaiskasvatustoimistossa.
Palvelurahan määrä ei voi ylittää hoitajalle maksettavaa palkan määrää.
Omassa kodissaan hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä
kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevaa ja yksi esiopetusikäinen osapäiväisessä
varhaiskasvatuksessa oleva lapsi (myös kesäaikaan).

