Palveluntuottaja
Ennen palvelusetelin maksamista kunnan on hyväksyttävä palvelun tuottaja
Palvelun tuottajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä
Aluejohtajat ja päiväkodin johtaja hyväksyvät alueensa yksityisen palveluntuottajan (perhepäivähoito,
ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti)
Palveluntuottajan (päiväkoti ja ryhmäperhepäivähoito) on esitettävä lakisääteiset tarkastusasiakirjat
Päivähoitopalveluja antavan toimintayksikön tulee olla rakenteeltaan, varustukseltaan sekä terveydellisiltä ja
muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopiva sekä
päivähoitolain ja -asetuksen mukaiset vaatimukset täyttävä
Henkilöstöllä on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
mukainen kelpoisuus
Palveluntuottajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista. Pyydettäessä
suhdelukutieto tulee toimittaa päivähoidon aluejohtajille / päiväkodin johtajalle
Suositeltavaa on, että palveluntuottaja perii asiakkaan omavastuun enintään yhdeltätoista
kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8.-31.7.)
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan päivähoidon lopettaneista lapsista välittömästi lapsen jäätyä
pois hoidosta. Päättymisestä lähetetään kirjallinen ilmoitus perhepäivähoitopaikkojen osalta alueen
aluejohtajalle ja päiväkotipaikkojen osalta päiväkodin johtajalle
Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta
Yksityinen perhepäivähoito
Yksityisen perhepäivähoitajan on liityttävä ennakkoperintärekisteriin (ammatinharjoittaja)
Hoitajalta edellytetään asetuksen mukaista pätevyyttä sekä soveltuvuutta tehtävän hoitamiseen
Hyväksyminen perhepäivähoitajaksi tapahtuu päivähoidon aluejohtajien toimesta
Yksityisen perhepäivähoitajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Yksityisenä perhepäivähoitajana voi toimia
siihen saakka, kun täyttää 68 vuotta.
Omassa kodissaan hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä kokopäivähoidossa
olevaa ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi (myös kesäaikana)
Yksityisenä perhepäivähoitajana ei voi toimia lähisukulainen, ellei lapsiryhmässä ole vähintään 50 %
sukulaissuhteen ulkopuolisia lapsia
Palveluseteliä ei makseta perhepäivähoidon palvelun tuottajan omista päivähoitoikäisistä lapsista

Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen
Vanhemmille ja palveluntuottajalle lähetetään päätös palvelusetelin myöntämisestä ja palvelusetelin arvosta
Vanhemmat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen
Palveluntuottaja perii määrittelemänsä omavastuuosuutensa perheeltä
Palveluntuottaja lähettää kuukausittain palvelusetelipäätösten mukaisen laskun päivähoidon laskutukseen
Palveluseteli astuu voimaan kun lapsen todellinen hoitosuhde päivähoitopaikkaan alkaa
Jos lapsen hoito alkaa kesken kalenterikuukauden, laskutetaan palvelusetelin arvo käytettyjen hoitopäivien
mukaan
Virheellisiin tietoihin perustuneista palvelusetelin liikasuorituksista tehdään takaisinperintä
Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä
Palvelusetelin maksaminen lakkaa lapsen ollessa poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden,
poikkeuksena vanhempien vuosiloma
Palveluseteli ei kata maksuja, jotka päivähoitopalvelun tuottaja mahdollisesti perii asiakkailtaan erityispainotuksista ja
palveluista. Nämä omavastuun lisäksi perittävät ylimääräiset maksut on palvelun tuottajan riittävän selvästi
ilmoitettava palvelun käyttäjälle.
Oikeus palveluseteliin lakkaa kun asiakas irtisanoo palvelusetelin, lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin
tai jos lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, poikkeuksena vanhempien vuosiloma. Mikäli

palvelun tuottaja tai palvelun käyttäjä sanoo palvelusopimuksen irti, palveluseteli maksetaan lapsen viimeiseen
hoitopäivään. Jos palvelun tuottaja irtisanoo palvelusopimuksen asiakkaan kanssa, on palvelun tuottajan ilmoitettava
siitä välittömästi Lapuan kaupungin päivähoitoon (perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon osalta aluejohtajat ja
päiväkotihoidon osalta päiväkodin johtaja). Irtisanomiselle on ilmoitettava myös kirjalliset irtisanomisen perusteet.
Kunnalla on oikeus keskeyttää palvelusetelin maksatus, mikäli ilmenee, ettei hoitopaikka täytä lain ja - asetuksen
edellyttämiä vaatimuksia tai, ettei palveluntuottaja ole hoitanut lakisääteisiä velvoitteita. Kunta ei ole vastuussa
keskeytyksestä aiheutuvista seuraamuksista.
Kunta ei ole vastuussa palveluntuottajan tekemistä työ- ja muista sopimuksista, niiden sisällöistä eikä
työnantajavelvoitteista.

Palvelusetelin arvot
Arvoista vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelusetelin määrä
Päiväkotitoiminta
yli 3 -v
alle 3-vuotias sisarus
Esikoululaisen päivähoito
40 % (päivähoitoa 1-3 h)
60 % (päivähoitoa 3-5 h)
päiväkotitoiminnan palvelusetelistä lapsen hoitoajan mukaan
Ryhmäperhepäivähoitotoiminta
Perhepäivähoito
* Hoitaja kotona, perhe työnantajana (kuitenkin siten, että setelin
arvot yhteensä eivät ylitä työsopimuksessa määriteltyä brutto
palkkaa)
Osapäivähoito
1 - 3 h/ 40 % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä
3 - 5 h/ 60 % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä Hoitoaika
kokopäivähoidossa on yli 5 h /päivä
Sopimuspäivät 10 pv /kk , 50 % kyseisen toiminnan
kokopäiväsetelistä
Sopimuspäivät 15 pv / kk, 75 % kyseisen toiminnan
kokopäiväsetelistä
*Verotuksellisista selvityksistä johtuen kyseistä palveluseteliä ei
toistaiseksi myönnetä

840 €
1 050 €

336 €
504 €
860 €
650 €
450 €

