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Varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön
1.1.2013 alkaen perusturvalautakunnan päätöksen (23.10.2012) mu-
kai ses ti. Sivistyslautakunta on 18.12.2013 hyväksynyt var hais kas va-
tuk sen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan, jonka mukaan pal ve-
lusete lin arvo tarkistetaan joka toinen vuosi. Tarkistettu pal ve lusete-
lin arvo otetaan käyttöön toimintakauden alusta 1.8. Arvon tar kis tuk-
ses sa huomioidaan kunnan oman vastaavan toiminnan kus tan nuk-
set, sosiaalipalveluiden ansioindeksin kehitys sekä elin kus tan nus in-
dek sin kehitys. Edellinen palvelusetelin arvon tarkistus on teh ty
1.8.2017 alkaen.

Palvelusetelin arvot 1.8.2017 alkaen:

Toimintamuoto Palvelusetelin
ar vo

Päiväkoti, yli 3-v
7:1
8:1

837 €
785 €

Päiväkoti, alle 3-v 1.204 €
Esikoululaisen varhaiskasvatus 40 % (1-2,99 h)
7:1
8:1

335 €
314 €

Esikoululaisen varhaiskasvatus 60 % (3-5 h)
7:1
8:1

502 €
471 €

Ryhmäperhepäivähoito 878 €
Perhepäivähoitaja, hoitajan omassa kodissa 611 €
Osapäivähoito
1-2,99 h / 40 % kyseisen toiminnan ko ko päi väsete lis tä
3-5 h / 60 % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä
Sopimuspäivät
10 pv / kk 50 % kyseisen toiminnan ko ko päi väsete lis tä
15 pv / kk 75 % kyseisen toiminnan ko ko päi väsete lis tä

Tilinpäätösten pohjalta lasketut oman toiminnan kustannukset ovat
vuo des ta 2016 vuoteen 2018 laskeneet ryhmäperhepäivähoidossa
4,86 % ja päiväkotihoidossa 11,53 %. Vastaavalta ajalta so si aa li pal-
ve lui den ansiotasoindeksi on noussut luvusta 110,2 lukuun 111,3
(0,99 %) ja elinkustannusindeksin luvusta 1913 lukuun 1944 (1,59
%). Oman toiminnan muutoksen vaikutus palvelusetelin arvon tar kis-
ta mi ses sa on 50 % ja indeksit 50 %, joka on jakautunut siten, että



so si aa li pal ve lui den ansiotasoindeksin vaikutus on 35 % ja elin kus-
tan nus in dek sin vaikutus on 15 %. Indeksikertoimeksi muodostuu
0,71 % ja oman toiminnan osuudeksi ryhmäperhepäivähoidossa
-2,43 % ja päiväkotihoidossa -5,77 %.

Edellisen palvelusetelin tarkistuksen jälkeen oman toiminnan kus tan-
nuk set ovat nousseet päiväkodissa järjestettävässä var hais kas va tuk-
ses sa (v. 2016 tp 3.653.643 €) ja (v. 2018 3.801.457 €) vain noin
148.000 €. Samaisella aikajaksolla lasten määrä on puolestaan
nous sut päiväkodeissa 274 lapsesta 337 lapseen, 63 lapsen verran.
Li säk si kustannusten suhteellisen pieneen nousuun lasten määrän
kas vuun nähden on vaikuttanut mm. kunta- alan kil pai lu ky ky so pi-
mus, joka tuli voimaan 1.2.2017. Sopimuksen myötä julkisen sek to rin
työntekijöiden työaikaa pidennettiin vuositasolla 24 tuntia an sio ta soa
muuttamatta, lisäksi sopimuksen myötä leikattiin julkisen sek to rin
lomarahoja 30 % lomamääräytymisvuosien 2016-2017, 2017-2018
(sekä 2018-2019 ajalta).

Oman toiminnan kustannusten vähäiseen nousuun on vaikuttanut
myös osaltaan se, että varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkojen
tar kis tus ta ei ole tehty edellisen palvelusetelin tarkistuksen jälkeen,
jol loin palkkakustannukset ovat pysyneet samalla tasolla (pl. edellä
mai nit tu lomarahaleikkaus).

Valtioneuvoston asetusmuutoksella 22.10.2015/1282 muutettu hen-
ki lös tön ja lasten välinen suhdeluku 1:8 on vaikuttanut oman toi min-
nan kustannuksiin huojentavasti ja lasten määrää var hais kas va tuk-
ses sa on pystytty nostamaan ilman huomattavia kus tan nus vai ku tuk-
sia.

Lisäksi hoitoaikaperusteinen laskutus (1.1.2017) sekä var hais kas va-
tus oi keu den rajaaminen 20 h/vk (1.8.2017) on lisännyt lasten las ken-
nal lis ta määrää ryhmissä ja päiväkotiryhmissä on pystytty hoi ta maan
enemmän lapsia määrällisesti lisäämättä kasvattajien määrää joh-
tuen siitä, että lapset eivät ole joka päivä koko päivää paikalla var-
hais kas va tuk ses sa.

Perhepäivähoidon osalta palvelusetelin arvoa ei tarkisteta seu raa val-
le tarkistuskaudelle, koska siihen varhaiskasvatusmuotoon ei ole pal-
ve lun tuot ta jaa tarjolla Lapualla. Mikäli perhepäivähoitaja ha keu tui si
yksityiseksi palveluntuottajaksi, tarkistetaan palvelusetelin arvo sii nä
tapauksessa erikseen.

Edellä esitetyn perusteella palvelusetelin arvoja tulee tarkistaa
1.8.2019 lukien seuraavasti:

Toimintamuoto Palvelusetelin
ar vo



Päiväkoti, yli 3-vuotias
7:1
8:1

819 €
765 €

Päiväkoti, alle 3-vuotias 1.170 €
Esikoululaisen varhaiskasvatus 40 % (1-2,99 h)
7:1
8:1

328 €
307 €

Esikoululaisen varhaiskasvatus 60 % (3-5 h)
7:1
8:1

491 €
460 €

Ryhmäperhepäivähoito 873 €
Osapäivähoito
1-2, 99  h / 40  % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä
3-5 h / 60 % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä
Sopimuspäivät
10 pv/kk 50 % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä
15 pv/kk 75 % kyseisen toiminnan kokopäiväsetelistä

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta vahvistaa var hais kas-
va tuk sen palvelusetelien arvot 1.8.2019 lukien ylläolevan taulukon
mu kai ses ti.

Sivistyslautakunnan päätös:  Sivistyslautakunta kuuli var hais kas-
va tus pääl lik kö Katja Korkiamäkeä asiassa ja hyväksyi si vis tys joh ta-
jan ehdotuksen.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäki
 puh 06 438 4126, 044 438 4126


