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1.1.Palvelusetelin arvo  
 

 
1. Palvelusetelin myöntämisen yleiset periaatteet:  
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)  
 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia, lakia sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 
sekä muita varhaiskasvatus-toimintaa ohjaavia lakeja ja määräyksiä.  
 
Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli:  

 myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin  

 on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  

 ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee  
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen 
tuloverotuksessa.  
 
Kenelle myönnetään: 

 Päivähoidon palveluseteli maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille 31.7. asti 
sinä vuonna jolloin lapsi siirtyy esiopetukseen. Päivähoidon palveluseteliin ei ole 
lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus.  

 Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen 
hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut tämän lapsen osalta. 

 Yksityiselle palvelutuottajalle ei myönnetä palveluseteliä oman lapsen päivähoitoon toisella 
yksityisellä palveluntuottajalla.  

 Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja molemmat vanhemmat asuvat Hausjärvellä, perhe 
toimittaa varhaiskasvatustoimistoon molempien vanhempien allekirjoittaman sopimuksen, 
josta selviää lapsen asuminen vanhempiensa luona. Palveluseteli myönnetään lapsen 
hoidon tarpeen perusteella jommallekummalle vanhemmalle tai molemmille vanhemmille. 
Palvelusetelin suuruus määritellään sen vanhemman tulojen mukaan, jonka luona lapsi 
kulloinkin väestörekisterin mukaan asuu.  

 
Myönnetäänkö kokopäiväinen vai osapäiväinen seteli: 

 Palveluseteli myönnetään vanhemman hakeman kuukausittaisen tuntimäärän mukaan 
kokoaikaisena tai alle 84 kuukaudessa osa-aikaisena palvelusetelinä. 

 
Millä perustein myönnetään erityistuki: 
Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli, jonka suuruuden  
määrittelee varhaiskasvatuspäällikkö toimitettujen asiakirjojen perusteella.  Erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen palvelusetelin arvoa voidaan korottaa kertoimilla 1,25 – 2,0 tai myöntämällä hoitopaikkaan 
lisätuki avustajan palkkaamiseen. 
Palveluntuottaja ja/tai perhe selvittävät lapsen tuen tarpeen liittämällä palvelusetelihakemukseen: 

 lasta hoitavien asiantuntijoiden lausunnot.  

 hoitopaikan käyttämä lisäresurssointi: avustajan työsopimusjäljennöksellä ja palkanlaskijan 
kululaskelmalla 

 selvitys varhaiskasvatuksellisista tukitoimista jotka aloitettu kun tuen tarve on havaittu  

 laadittu erityisen tuen suunnitelma 
Lapsen erityisen tuen toteutumista arvioidaan vuosittain. 
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Oikaisuvaatimus ja valituslupa 

 Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan 
päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä 13 §  

 Asiakas saa tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen kunnan monijäseniselle toimielimelle, joka vastaa asianomaisen 
palvelun järjestämisestä kunnassa, hallintolaki (434/2003) 46 §.  

 
 
1.1.Palvelusetelin arvo  
 

Päivähoidon palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo määräytyy perheen tulojen mukaan.  
Perheen omavastuuosuus on sama kuin kunnallisen päivähoidon maksu olisi. 
Perheelle maksettavan palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin 
enimmäisarvosta vähennetään perheen omavastuuosuus.  
Palvelusetelin arvo päivitetään kun:  

 lapsen palvelutarve muuttuu  

 perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %) 

 lapsen perhesuhteissa tapahtuu muutoksia  
ryhmämuotoisessa päivähoidossa lisäksi: 

 lapsen täyttäessä 3 vuotta 
Näistä muutoksista perheiden on ilmoitettava hakemalla muutosta eDaisy-asiointijärjestelmän 
kautta.  

 

Palvelusetelin arvon tarkistaminen: 

Palvelusetelin arvo perustuu kunnallisen päivähoidon nettosuoritehintaan ja se tarkistetaan 1.8. 
alkaen vuosina, jolloin asiakasmaksulain mukaiset päivähoitomaksut tarkistetaan. 
Hausjärven kunnan sivistyslautakunta määrittää yksityisen päivähoidon palvelusetelien 
enimmäisarvot eri hoitomuodoissa. 
  
Setelin arvot eri hoitomuodoissa 1.8.2021 lukien: 
1. ryhmämuotoisessa hoidossa  

 Palveluseteli yli 3-vuotiaalle lapselle 
kokopäivähoidossa enintään 945 €/kk  
osapäivähoidossa enintään 710 €/kk.  

 Kolme vuotta täyttäneestä lapsesta maksetaan kolmivuotissyntymäpäivää seuraavasta 
kuukaudesta alkaen yli 3-vuotiaan palvelusetelin mukainen arvo.  

 Alle 3-vuotiaalle lapselle: 
kokopäivähoidossa enintään 1155 €/kk  
osapäivähoidossa enintään 870 €/kk. 

2.perhepäivähoidossa 

 kokopäivähoidossa on 685 €/kk  

 osapäivähoidossa 515 €/kk.  

 Palvelusetelin arvoa voidaan korottaa kokopäivähoidossa 50 €/kk ja osapäivähoidossa 
30€/kk, mikäli yksityinen perhepäivähoitaja on suorittanut hyväksytyn koulutuksen.. 

3. varahoidossa 

 Palveluseteli voidaan myöntää perheelle myös kuukautta lyhyemmäksi ajaksi, esim. 
Monnin esiopetuksen päivähoidon varahoitoon. Palvelusetelin päivittäinen enimmäisarvo 
saadaan tällöin jakamalla setelin enimmäisarvo jakajalla 21. 

 Perheellä on oikeus saada palveluseteli myös perhepäivähoidon varahoitoon, hoitajan 
sairastuessa äkillisesti tai hoitajan loma-ajaksi enintään neljäksi viikoksi vuodessa. 
Palvelusetelin päivittäinen enimmäisarvo saadaan tällöin jakamalla setelin enimmäisarvo 
jakajalla 21. 
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 Varahoidon palveluseteli ei vähennä muuta asiakkaalle myönnettyä palveluseteliä. 
 
4 .harkinnanvaraisen palvelusetelin arvo erityistapauksissa 

 Harkinnanvaraiset palvelusetelit erityistapauksiin perustuvat aina kuhunkin hoitomuotoon 
sovittuihin palvelusetelin lapsikohtaisiin arvoihin. 

 
5.  työsuhteiselle hoitajalle 

 Palveluseteli voidaan myöntää perheelle myös kotiin palkattavaa työsuhteista hoitajaa 
varten.  

 Palvelusetelin arvo on tällöin aina harkinnanvarainen ja tapauskohtainen. Arvo muodostuu 
hoidettavien lasten määrästä, hoitajan työpaivän pituudesta, hoitajan ammattipätevyydestä 
ym.  

 Myös perheen maksettavaksi jäävät työnantaja maksut huomioidaan.  

 Setelin arvo ei voi kohota suuremmaksi kuin perhepäivähoitoon määritellyt lapsikohtaiset 
palvelusetelit 

 

 

1.2  Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen  
 
Palveluseteliä haetaan sähköisesti kunnan eDaisy-asiointijärjestelmän kautta. Yhteystiedot: 
https://hausjarvi.daisynet.fi/eDaisy. 
Palveluseteli voidaan myöntää Hausjärven kunnan asukkaalle, joka olisi oikeutettu 
päivähoitopalveluihin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluseteliä hakevan tulee olla 
väestörekisterin mukaan kirjoilla Hausjärven kunnassa. 
Palveluseteli haetaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Poikkeustapauksissa sitä voidaan 
myöntää korkeintaan yhden kuukauden ajalta takautuvasti.  
Perheen muuttaessa paikkakunnalle on palveluseteliä haettava ennen hoidon alkua. Päätös 
palvelusetelistä tehdään, kun perhe on väestörekisterin mukaan kirjoilla Hausjärvellä.  
 
Asiakas saa valita minkä tahansa kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Luettelo hyväksytyistä 
palveluntuottajista ja heidän palvelujensa hinnoista on kunnan varhaiskasvatuksen kotisivuilla ja 
saatavissa varhaiskasvatustoimistosta puh. 019 758 6507/neuvonta. 
 
Palveluntuottaja valitsee asiakkaansa oman tilanteensa mukaan. Etukäteen (ennen paikan 
varmistamista palveluntuottajalta) haettu ja myönnetty palveluseteli ei automaattisesti takaa 
hoitopaikkaa palveluntuottajalta. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat erikseen asiakassuhteesta ja 
palvelun aloituksesta tekemällä palvelusopimuksen, joka on skannattava hakemuksen 
liitteeksi eDaisy-järjestelmään.  
 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 
hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin 
 
 
Perhe tekee lapsen/lasten hoidosta kirjallisen sopimuksen eli palvelusopimuksen palvelun 
sisällöstä ja hinnasta yksityisen hoidon tuottajan kanssa. Tätä sopimussuhdetta koskevat 
sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja 
oikeusperiaatteet.  
Kunta ei ole sopimuskumppani. 
 
Palvelusetelin hakeminen: 
Palveluseteliä haetaan sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta. 
Palvelusetelin myöntämiseksi ja arvon määrittämiseksi hakemukseen tulee liittää ( skannata 
sähköiseen järjestelmään) perheen tulotodistukset ja/tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen 
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(viimeisin verotodistus). Palvelusetelin arvon laskemiseen käytetään sen vanhemman perheen 
tuloja, jonka luona lapsi asuu väestörekisterin mukaan.  
Mikäli perhe suostuu maksamaan päivähoidosta omavastuuosuutena korkeimman kunnallisen 
päivähoitomaksun suuruisen omavastuun , ei tulotietoja tarvitse toimittaa. 
Varhaiskasvatuspäällikkö tekee päätöksen palvelusetelin saamisesta ja sen arvosta. 
 
Palvelun tuottaja perii suoraan asiakkaan omavastuuosuuden.  
 
Mikäli palveluntarve on 10 tai vähemmän päivää kuukaudessa tai 84 tuntia tai vähemmän 
kuukaudessa tai 20h tai vähemmän viikossa tai 5 tuntia tai vähemmän kuin 5 tuntia päivässä 
palveluseteli maksetaan osapäivähoidosta. 
 
Palvelusetelin muutokset: 

 Muutos hoidon tarpeeseen otetaan huomioon palvelusetelin arvossa, mikäli muutos kestää 
vähintään 3 kuukautta.  

 Muutoksesta johtuva palvelusopimuksen päivitys ja uusi sähköinen eDaisy-hakemus 
toimitetaan kuntaan. Muutoksesta tehdään uusi palvelusetelipäätös. 

 Mikäli perhe haluaa vaihtaa päivähoitopaikkaa toiseen yksityiseen hoitopaikkaan, 
tehdään irtisanomisilmoitus nykyiseen hoitopaikkaan eDaisyssa ja haetaan uusi 
palveluseteli eDaisyn kautta. Tästä tehdään uusi palvelusetelipäätös.  

Palvelusetelin maksaminen tuottajalle: 

 Palveluntuottajalle maksetaan palvelusetelit kerran kuukaudessa. Tuottaja toimittaa 
kuntaan laskun, jonka kunta maksaa 14 päivän kuluessa. Lasku voidaan toimittaa 
aikaisintaan kuun viimeisenä arkipäivänä, jolloin lasten läsnäolot ovat varmistuneet. 

 Laskun liitteenä on oltava lista lasten kyseessä olevan kuukauden päivittäisistä 
läsnäoloista ja ryhmämuotoisissa yksiköissä lisäksi ajan tasalla oleva 
henkilökuntaluettelo. Palveluntuottaja ilmoittaa Kelan yksityisen hoidon tuella hoidettavat 
lapset ja ulkopaikkakuntalaiset lapset myös samassa kuukausilistassa.  

 Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä.  

 Palveluseteli on irtisanottava eDaisy-asiointipalvelussa 

 Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle jokaiselta palvelusopimuksen 
voimassaolokuukaudelta, enintään kahdeltatoista kuukaudelta vuodessa, mikäli lapsen 
hoitosuhde jatkuu yhtäjaksoisesti.  

 Palvelusetelin maksaminen katkeaa lapsen ollessa poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli 
yhden kuukauden, poikkeuksena isyysvapaa. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 
isyysvapaan ajalta, mikäli palveluntuottaja ei peri perheeltä päivähoitomaksua ja lapsen 
hoitosuhde jatkuu välittömästi isyysvapaan jälkeen.  

 Palveluntuottajilta edellytetään ympärivuotista aukioloa tai päivystyksen järjestämistä 
muulla tavoin. Suositeltavaa on, että palveluntuottaja perii asiakasmaksun enintään 
yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi 1.8.–31.7).  

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

 
Oikeus palveluseteliin tarkistetaan mikäli:  

 perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu  

 opiskelu/työtilanteessa tapahtuu muutoksia  

 lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat.  
 
Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi 
varhaiskasvatustoimistoon täyttämällä muutosilmoitus eDaisy-asiointipalvelussa. 
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Varhaiskasvatustoimiston yhteystiedot 

Palveluseteliin liittyvät päätökset tekee:  

Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Tuula Tamminen 
 
Keskustie 2-4, 12100 Oitti 
’tuula.tamminen@hausjarvi.fi  
puh. 019 758 6612 

 
Neuvonta ja maksatus: 

Toimistosihteeri Aija Jokinen 

Keskustie 2-4, 12100 Oitti 
’aija.jokinen@hausjarvi.fi 
puh. 019 758 6705 
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2. Palveluntuottajien ja kunnan väliset velvoitteet 
 
 
2.1. Palveluntuottajan ehdot: 
 
Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset ja palveluntuottajille asetettavat ehdot 

 Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi voi hakeutua kun ilmoitus yksityisestä 
sosiaalipalvelutoiminnasta on tehty siihen kuntaan, jossa päivähoitopaikka sijaitsee ja 
Aluehallintovirasto päiväkotien osalta ja kunta perhepäivähoidon osalta on hyväksynyt 
tuottajan ilmoituksen.  

 Hakijan on toimitettava hakemus ja siinä mainitut liitteet varhaiskasvatuspäällikölle 
 
Palveluntuottajaa koskevat yleiset vaatimukset  

 Palveluntuottajan toiminta täyttää varhaiskasvatuslain mukaiset vaatimukset .  

 Palveluntuottajan toiminta täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 
(569/2009) 5 § mukaiset vaatimukset.  

 Palveluntuottaja on hyväksytty yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajaksi  

 Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista, YEL-
vakuutuksesta ja muista työnantajan velvoitteista ja esittää tästä selvityksen  

 Palveluntuottajan toiminta täyttää julkisista hankinnoista (348/2007), 53–54 § annetun lain 
vaatimukset. Palveluntuottaja ei saa kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea 
palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin.  

 Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta.  
 
Palvelun sisältö ja laadun hallinta  

 Palveluntuottajan palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta 
kunnalliselta toiminnalta.  

 Palveluntuottaja hyväksyy kunnan mahdollisesti tekemät asiakaspalautekyselyt 
palveluseteliä käyttäville asiakkaille.  

 Palveluntuottajan on noudatettava valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteita ja Hausjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä laadittava 
ryhmämuotoiseen päivähoitoon yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.  

 Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että 
yksikössä huolehditaan lasten turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten 
mukaisesti.  

 
Vaadittava raportointi ja valvonta  

 Palveluntuottaja on velvollinen vastaamaan Aluehallintoviranomaisten, Karvin, Varda 
–tietojärjestelmän ym viranomaisten kyselyihin. 

 Palveluntuottajan on huolehdittava että hoitopaikan omavalvontasuunnitelma on 
ajan tasalla ja se on pyydettäessä esitettävissä valvontaviranomaiselle 

 Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kuukausittain kunnalle lasten hoidosta pitämänsä 
päiväkirjan, jossa näkyvät myös henkilöstön läsnäolot. 

 Ryhmämuotoisen päivähoidon palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan vuosittain kunnalle 
toimintakertomuksen, joka sisältää tiedot henkilökunnan määrästä, kelpoisuudesta ja 
täydennyskoulutuksesta sekä toiminnassa ja toimitiloissa tapahtuneista muutoksista. 
Toimintakertomuksessa tulee myös raportoida omavalvontasuunnitelman toteutumisesta.  

 
Palvelujen hinnat  

 Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot palveluistaan ja niiden voimassa olevista 
palvelujen hinnoista kunnalle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä. Palveluntuottaja sitoutuu 
ilmoittamiinsa palveluhintoihin toimintavuodeksi kerrallaan 1.8. - 31.7. Tarkistetut palvelujen 
hinnat tulee toimittaa Hausjärven kunnalle viimeistään 30.4.  
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 Jos perheen ja palveluntuottajan sopima hinta päivähoidosta on pienempi kuin 
palvelusetelin arvo, niin palveluntuottaja voi laskuttaa kuntaa enintään perheen kanssa 
sovitun hinnan. 

 Hausjärven kunta ei hyväksy laskutuslisää tai toimistomaksua palveluntuottajan 
laskuttaessa asiakasta tai kuntaa.  
 

Asiakirjojen käsittely, dokumentointi sekä arkistointi  

 Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakirjat palvelutapahtuman 
yhteydessä ja tuottajan tulee kaikissa käsittelyvaiheissa noudattaa huolellisuutta siten, 
ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi.  

 Hoitopaikassa syntyvien asiakirjojen arkistointi on palveluntuottajan vastuulla 

 Hausjärven kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien 
asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Asiakasrekisteriä 
ylläpidetään Hausjärven kunnan sivistystoimessa.  

 Palveluntuottaja tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen 
käsittelyssä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). 
Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan 
silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa.  

 
Maksukäytäntö  

 Palveluntuottaja tekee päivähoitoa saavan lapsen huoltajan kanssa sopimuksen 
palvelun sisällöstä ja hinnasta ja toimittaa kopion Hausjärven kunnalle viimeistään 
sen kalenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde alkaa tai sopii asiakkaan 
kanssa että tämä skannaa sopimuksen eDaisy-asiointijärjestelmään.. 

 Palveluntuottaja lähettää kuukauden 15. päivään mennessä laskun kunnalle verkkolaskuna 
edellisen kuukauden palvelusetelien summasta. Kunta maksaa laskun 14 päivän kuluessa 
sen saapumisesta. Tämä tulee palveluntuottajan huomioida eräpäivää määrätessään. 

 
 
Eri hoitomuotojen vaatimukset: 
 
Ryhmämuotoinen päivähoito 

 Palveluntuottajan tulee täyttää lomake ” Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi 
päiväkoti/ryhmäperhepäivävähoitoon” ja liittää mukaan siinä mainitut liitteet, 

 Jokaisesta päiväkoti/ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä, jossa halutaan tuottaa päivähoitoa 
palvelusetelillä, täytetään oma hakemuslomake.  

 Palvelusetelitoiminnan aloituspäivän ei tarvitse olla kaikissa palveluntuottajan 
päivähoitoyksiköissä sama.  

 Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty 
palvelusetelilaissa, lisäksi kunnalla on oikeus pyytää tarkempia selvityksiä eri 
viranomaisten, esim, aluehallintoviraston antaessa tarkempia määräyksiä..  

 Palveluntuottajan vastuuhenkilö vahvistaa edellytysten täyttymisen palveluntuottajien 
hakemuslomakkeella.  

 Henkilöstö ja osaaminen:  
o Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstö täyttää laissa säädetyt vaatimukset 

sekä vastaa henkilöstön täydennyskoulutuksesta  
o Palveluntuottaja sitoutuu selvittämään työntekijöidensä rikostaustan (Laki lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä 504/2002)  
 
 
 
 
 
Perhepäivähoito 
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 Palveluntuottajan tulee täyttää lomake ” Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi 
perhepäivähoitoon” ja liittää mukaan siinä mainitut liitteet.. 

 Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty 
palvelusetelilaissa lisäksi kunnalla on oikeus pyytää tarkempia selvityksiä eri viranomaisten, 
esim, aluehallintovirasto antaessa tarkempia määräyksiä..  

 Palveluntuottaja vahvistaa edellytysten täyttymisen palveluntuottajien hakemus-
lomakkeella.  

 
 
 
 
 
 
Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen  

 Hausjärven kunnalla on oikeus peruuttaa palvelujen tuottajalle myönnetty valtuutus toimia 
palvelusetelijärjestelmässä ja poistaa tuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien 
luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli; 

 hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta (Hallintolain 434/2003 mukaan)  

 palveluntuottajan toiminta ei täytä varhaiskasvatuslain tai sosiaali-ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä annetun lain vaatimuksia 

 palveluntuottajan palvelut eivät vastaa vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta 
kunnalliselta toiminnalta 

 palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta tämän sitoumuksen 
tai sen liitteiden ehtoja  

 palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan 
eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on 
välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan  

 palvelutuottaja tai joku johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä 
rikoksessa  

 
Palvelusetelituottajan toiminnan lopettaminen: 
Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelusetelijärjestelmässä toimivana yrittäjänä ilmoittamalla 
kunnalle kirjallisesti vähintään 6 kk ennen viimeistä toimintapäivää.  

 
 

2.2. Kunnan velvoitteet  
 
Hyväksyntä  

 Hausjärven kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palveluntuottajat, joiden palvelujen 
maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. 

 Varhaiskasvatuspäällikkö päättää palveluntuottajan hyväksymisestä palvelusetelituottajaksi 
ja hyväksymisen peruuttamisesta. 

 Tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja palvelujen hinnoista löytyvät 
Hausjärven kunnan verkkopalvelusta ja sivistystoimen hallintopalveluista.  

 
Rekisterinpitäjä  

 Sivistyslautakunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakirjojen 
henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä.  

 Palveluntuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja 
toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri 
vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen lapsen asiakirjat muodostavat hänen 
päivähoitonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa ja huoltoa 
koskevat ratkaisut tulee perustaa.  

 



11 
 

 
 
Sääntökirjan noudattamisen valvonta  

 Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten 
palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottajan 
hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta.  

 Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä Hausjärven kunta ei ole sopimussuhteessa yksityiseen 
palveluntuottajaan, mutta palvelujentuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan 
ehtoja.  

 Mikäli palveluntuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, Hausjärven kunta voi 
poistaa palvelun tuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Poisto 
palveluntuottajarekisteristä on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen palveluntuottaja voi 
hakea hyväksymistä uudelleen. 

  
 
Sääntökirjan muuttaminen  

 Sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  

 Hausjärven kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan määräyksiin ja 
ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen 
jälkeen. Sivistyslautakunta päättää muutoksista sääntökirjaan.  

 Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa 
siitä kirjallisesti kunnalle 2 kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä.  

 Mikäli Hausjärven kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu 
noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, 
kuitenkin aikaisintaan 2 kuukautta tiedoksi annosta.  

 
 
2.3.Tiedon kulku  

 
Palveluntuottaja  

 toimittaa vanhempien ja palveluntuottajan tekemästä palvelusopimuksesta kopion 
kunnalle ennen hoidon alkua, viimeistään sen kalenterikuukauden aikana jolloin 
hoito on alkanut. tai sopii vanhemman kanssa että tämä skannaa sopimuksen 
palvelusetelihakemuksen liitteeksi  eDaisy-järjestelmään 

 pitää päiväkirjaa lasten läsnäoloista ja poissaoloista päivittäin ja toimittaa kopion näistä 
kuntaan kuukausittain. 

 hoitosuhteen irtisanomisilmoitus tehdään eDaisyssa..  

 antaa kunnalle yleiset tiedot toiminnastaan ja sen kehittämissuunnitelmista sekä 
palvelutuotannossaan tapahtuvista muutoksista, mikäli niillä on vaikutusta palvelusetelillä 
tapahtuvaan palveluun.  

 
Palvelun laatu tulee osoittaa seuraavilla tekijöillä:  

 palveluntuottajan toiminnan toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma  

 toimintayksikön toimitilat ja toimintavälineet sekä yksikön terveydelliset ja muut olosuhteet 

 siivous- ja ruokahuollon järjestäminen, ruokahuolto:  

 pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, Hausjärven kunnan päivähoidon 
turvallisuussuunnitelma  

 henkilökunnan määrä ja kelpoisuus, toiminnan vastuuhenkilö  

 laatujärjestelmä tai selvitys siitä, miten palveluntuottaja muutoin valvoo asiakastyön laatua  

 äkilliseen palveluntarpeeseen vastaaminen  

 varhaiskasvatussuunnitelmatyön toteuttaminen ja käytössä oleva lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma  

 



12 
 

Kunta  

 Kunta antaa tuottajalle tietoja toimintansa kehittämissuunnitelmista, mikäli niillä on 
vaikutusta palvelusetelin sisältöön tai toimintamalliin.  

 Palvelusetelistä ja sen arvosta annetaan päätös tiedoksi asiakkaan valitsemalle palvelujen 
tuottajalle.  

 Mikäli palvelusetelin arvossa tapahtuu asiakkaalle muutoksia, Hausjärven kunta ilmoittaa 
muutoksista palveluntuottajalle.  

 

2.4 Erityisehdot  

Palveluntuottajan taloudellinen tilanne  

Mikäli palveluntuottajan taloudellinen tilanne heikkenee siten, että se saattaa muodostaa 

riskin toiminnan jatkumiselle, tulee tuottajan raportoida järjestäjälle viipymättä. Tuottajan 

tulee lisäksi toimittaa tilikauden päätyttyä järjestäjälle tilinpäätöstiedot. Läpinäkyvyyden 

vuoksi on suositeltavaa, että taloutta voidaan seurata toimipiste- tai kuntatasoisesti.  

Poikkeustilanteet  

Mikäli palvelutuotantoa kohtaa ennakoimaton poikkeustilanne (force majeure) oikeus 

palveluseteliin säilyy 30 kalenteripäivän ajan, jonka jälkeen palvelusetelin 

jatkomaksamisesta päättää kunnanhallitus 

 

2.5 Lisätiedot ja -ehdot 

Ilmoitusvelvollisuus  

Henkilöstön tulee olla tietoinen, että palveluntuottajan kaikilla työntekijöillä on lastensuojelulain 

(414/2007) 25 § 1 momentin mukainen ilmoitusvelvollisuus kunnan sosiaaliviranomaisille, mikäli he 

ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 

vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä.  

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) 
 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa 

suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Vardaan kerätään tietoja 

varhaiskasvatuksen toimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa 

olevista lapsista ja heidän huoltajistaan sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietoja 

hyödynnetään mm. viranomaisten toiminnassa. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus ja 

ohjauksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään 

varhaiskasvatuslaissa (540/2018). 

Varhaiskasvatuslain mukaan yksityinen varhaiskasvatuksen palvelutuottaja (yksityiset 

päiväkodit, yksityiset ryhmäperhepäivähoitokodit ja yksityiset perhepäivähoitajat) 

tallentavat varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) vaadittavat tiedot.    

Ohje yksityisille varhaiskasvatustoimijoille: 

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Ohje+yksityisille+varhaiskasvatustoimijoille    

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Ohje+yksityisille+varhaiskasvatustoimijoille
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Tallentamisvastuut: 

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Tallentamisvastuut+tietokokonaisuuksittain 

Linkistä saa tiedot, miten vardaa käytetään esim. 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda#e0518fe9 

 
 

2.6. Keskeinen sovellettava lainsäädäntö ja viranomaisten määräykset 
 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan 

ilmoitusmenettelystä (772/2018) 

Laki julkisista hankinnoista (348/2007, 53 – 54 §) 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Lastensuojelulaki (417/2007) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

Tietosuojalaki (1050/2018) 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Hallintolaki (434/2003) 

Arkistolaki (831/1994)   

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Tallentamisvastuut+tietokokonaisuuksittain
https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda#e0518fe9
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540#L2P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180772
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180772
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070348
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180541
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917
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Työsopimuslaki (55/2001) 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 

Arvonlisäverolaki (1501/1993)  

Sovellettavat Hausjärven kunnan määräykset ja ohjeet: 
 
Hausjärven kunnan palvelusetelin sääntökirja 
Hausjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma   
Hausjärven päivähoidon turvallisuussuunnitelma  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501

