VARKAUDEN KAUPUNKI
Sivistystoimi
Varhaiskasvatus
VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAHAN PERUSTEET 1.8.2021 alkaen
1. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluraha
1.1. Palvelurahan myöntämisen yleiset periaatteet
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia, -asetusta ja valtakunnallisia
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatustoimintaa ohjaavia lakeja ja
määräyksiä.
Varhaiskasvatuksen palveluraha maksetaan varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille. Kunnallinen
varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten
varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. 1.8.2020 voimaantulevan Varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen
kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla
olevan vanhemman lapsi on oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.


Palveluraha on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon
tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. Poikkeuksena ovat avoimen varhaiskasvatuksen
tarjoamat palvelut.



Palvelurahan määrä on sivistyslautakunnan hyväksymä kattohinta miinus laskennallinen kunnallinen
varhaiskasvatusmaksu.



Varkauden varhaiskasvatuksen palvelurahan kattohinnan suuruudeksi on sivistyslautakunta
hyväksynyt 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen osalta 830 €/kk ja perhepäivähoidon osalta 746
€/kk.



Yksityiset palveluntuottajat eivät peri varkautelaisilta asiakkailtaan ylimääräistä ns. laskutuslisää.



Kattohinnan perusyksikkö on 3-5-vuotiaan lapsen kokopäivähoitopaikkahinta (kerroin 1). Muut
hoitopaikan hintakertoimet määräytyvät lapsen iän ja valittujen hoitotuntien mukaan seuraavasti:
Päiväkotihoidossa:

Sovittu hoitoaika
keskimäärin
kuukaudessa

Maksu prosenttia
kokopäivähoidon
maksuista

enintään 84 h
enintään 105 h
enintään 126 h
alle 147 h
147 h yli

60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Enimmäismaksu/kk Kertoimet
palvelurahassa
173,00 €
202,00 €
230,00 €
259,00 €
288,00 €

0,6
0,7
0,8
0.9
1



Yksityiseen päiväkotiin palveluraha myönnetään alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatuksen
turvaamiseksi huoltajien varaamien hoitotuntien perusteella.



Palveluraha ei koske esiopetusta



Perhepäivähoitoon ohjataan pääsääntöisesti 35h tai yli / viikko hoitoa tarvitsevat lapset



Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009)
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mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on
maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti
Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2021 alkaen.
perheen
koko
2
3
4
5
6

tuloraja € / kk

maksu %

maksu alkaen 27€,
tulot vähintään

2 798
3 610
4 099
4 588
5 075

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

3 050
3 862
4 351
4 840
5 327

Korkein maksu
jos tulot yli
€/kk
5 485
6 297
6 786
7 275
7 762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.


Palveluraha maksetaan palveluntuottajalle laskutuksen perusteella seuraavan kuun 9.päivään
mennessä. Lasku on toimitettava kuntaan 7 arkipäivää ennen eräpäivää.



Palvelurahan kattohinta sidotaan vuotuiseen indeksiin ja se tarkistetaan vuosittain 1.8. alkaen.



Perusopetuslain mukainen esiopetus (4h/pv) on maksutonta.
Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään alla olevan porrastuksen mukainen
maksu.
Sovittu hoitoaika
keskimäärin kuukaudessa

Maksu prosenttia
kokopäivähoidon
maksuista

enintään 63
enintään 84
enintään 105
enintään 126

Enimmäismaksu/
kk

Kertoimet
palvelurahassa

144,00 €
173,00 €
202,00 €
230,00 €

0,5
0,6
0,7
0,8

50 %
60 %
70 %
80 %

1.2. Palvelurahan hakeminen ja maksaminen


Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan ja hakevat palvelurahaa sivistystoimesta (hakemuksen
liitteeksi tulotiedot). Sivistystoimessa tehdään päätökset palvelurahan myöntämisestä ja
suuruudesta. Palvelurahan kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu,
jolloin saadaan myönnettävän palvelurahan määrä.



Vanhemmille ja palveluntuottajalle lähetetään päätös palvelurahan myöntämisestä ja palvelurahan
suuruudesta. Vanhemmat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen.



Palveluntuottaja perii asiakasmaksut perheeltä. Palveluntuottaja lähettää kuukausittain
palvelurahapäätösten mukaisen laskun sivistystoimeen.



Oikeus palvelurahaan ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan mikäli:
o perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %)
o perheen koko, perhesuhteet tai lapsen hoidon tarve tai ikä (kriteerit) muuttuu
o työtilanteessa tapahtuu muutoksia
Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi sivistystoimeen.
o lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat.



Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä. Vanhempien velvollisuus on
välittömästi ilmoittaa hoitosuhteen päättymisestä sivistystoimeen.
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Palveluraha maksetaan palveluntuottajalle kahdeltatoista (12) kuukaudelta vuodessa, mikäli lapsen
hoitosuhde jatkuu yhtäjaksoisesti. Palvelurahan maksaminen katkeaa lapsen ollessa poissa
hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden (lukuun ottamatta sairastumista). Huoltajien
yhtäjaksoinen vuosiloman pituus, josta kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelurahaa on 1 kk.

1.3. Palveluntuottajille asetettavat ehdot


Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan varhaiskasvatuksen lopettaneista lapsista kuukausittain
heti lapsen jäätyä pois hoidosta. Päättymisestä lähetetään kirjallinen ilmoitus sivistystoimeen.



Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon asiakkaalta perittävässä maksussa myös
takautuvasti palvelurahaan tehdyt muutokset.



Aiheettomasti maksettu palveluraha peritään takaisin palveluntuottajalta.



Palveluntuottajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista. Pyydettäessä
suhdelukutieto tulee toimittaa sivistystoimeen.



Varkauden kaupunki järjestää vuosittain vähintään kaksi yksityisen varhaiskasvatuksen asioita
käsittelevää tapaamista, joihin palveluntuottajilla on osallistumisvelvollisuus.

1.4. Yksityinen perhepäivähoito


Yksityisen perhepäivähoitajan on liityttävä ennakkoperintärekisteriin. Hoitajan soveltuminen
tehtävän hoitamiseen ja hyväksyminen hoitajaksi tapahtuu varhaiskasvatuksen esimiehen toimesta.
Sivistyslautakunta hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat, jotka kuuluvat
palvelurahan piiriin.



Yksityisen perhepäivähoitajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Yksityisenä perhepäivähoitajana voi
toimia siihen saakka, kun täyttää 68 vuotta. Varkauden kaupungilla on kuitenkin velvollisuus
arvioida yrittäjän työkykyä vuosittain tämän täytettyä 65 vuotta.



Omassa kodissaan hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä
kokopäivähoidossa olevaa ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi (myös
kesäaikana).



Varkauden kaupunki järjestää vuosittain vähintään kaksi yksityisen varhaiskasvatuksen asioita
käsittelevää tapaamista, joihin palveluntuottajilla on osallistumisvelvollisuus.
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