
Varhaiskasvatuksen palvelurahan periaatteet 1.10.2018 alkaen. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahan kattohinnat 

Ansiotasoindeksin muutos 1.28% 

Kokoaikainen varhaiskasvatus:                                                                                                                                                                                                            

Palvelu Kattohinta 1.10.2018 lukien 

Perhepäivähoito 650,00 

Ryhmäperhepäivähoito 650,00 

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahan määräytyminen 

Palvelurahan kattohinnasta tai kattohintaa alemmaksi sovitusta hoitomaksusta vähennetään perheen tulojen mukaan määräytyvä 
laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelurahan määrä. Asiakasmaksujen tarkistus tehdään 
kaikille 1.8.2018 alkaen johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa 1.8.2018 tapahtuvista muutoksista. 

Palvelurahan myöntämisen yleiset periaatteet: 

- yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia ja päivähoitoasetusta sekä valtakunnallista 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja muita varhaiskasvatustoimintaa ohjaavia lakeja ja määräyksiä. 

- subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos astui voimaan 1.6.2016 alkaen ja näitä samoja ehtoja noudatetaan myös 
palvelurahaa myönnettäessä (Rautalammilla subjektiivinen oikeus on 20t/ vk). 

- palveluraha maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. 
- kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatuk-

sen järjestämiseksi. 
- palvelurahaan ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. 
- subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden perusteella palvelurahaa maksetaan vain Y-tunnuksen omaavalle hoitajalle. 
- palveluraha on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset 

varhaiskasvatuspalvelut. 
- palvelurahan kattohinta sidotaan yleiseen ansiotasoindeksiin. Sitä tarkistetaan samanaikaisesti kuin varhaiskasvatus-

maksujen määrittämiseen käytettäviä tulorajoja. 
- jos lapsi aloittaa tai lopettaa hoidon kesken kuukauden, palveluraha lasketaan kuukauden toimintapäivien mukaan. 
- jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa (yhteishuoltajuus), mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä 

kunnassa, määrätään maksu ja määritellään palvelurahan määrä 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 ja palvelurahan määrä määrättävä erikseen 
molemmissa kunnissa. 

- erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluraha asiantuntijalausuntojen perusteella. Lapsen 
saamasta erityisestä tuesta tehdään aina erillinen sopimus vanhempien ja palveluntuottajan kesken. 

Palvelurahan hakeminen ja maksaminen: 

- palvelurahaa haetaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista hakemuksella, johon liitetään tulotiedot ja palveluntuottajan 
kanssa tehty palvelusopimus sekä sitoumus, ettei perhe hae Kelan etuuksia samalta ajalta. 

- palvelurahaa maksetaan takautuvasti enintään 1 kuukaudelta 
- palvelurahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi 
- palvelurahaa myönnetään harkinnanvaraisesi enintään 3 kuukaudeksi tapauksissa, joissa perheessä on useita alle 

kouluikäisiä lapsia ja perheen sosiaalinen ja taloudellinen tilanne edellyttää erityistä tukea eikä muita tukitoimia ole 
käytettävissä. 

- päätökset palvelurahan myöntämisestä ja palvelurahan määrästä tekee asianomainen viranhaltija 
- palvelurahan kattohinnasta tai sovitusta kattohintaa alemmasta hoitomaksusta vähennetään laskennallinen kunnallinen 

asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelurahan määrä 
- perheelle ja palveluntuottajalle lähetetään päätös palvelurahan myöntämisestä ja palvelurahan määrästä 
- palveluntuottaja perii määrittelemänsä asiakasmaksut perheeltä (kunnallinen asiakasmaksu sekä mahdolliset muut 

perhepäivähoidon perimät maksut) 
- palveluntuottaja lähettää kuukausittain jälkikäteen palvelurahapäätöksiin perustuvan laskun varhaiskasvatustoimistoon 

kuukauden 4: teen päivään mennessä, jolloin palveluraha on palveluntuottajan tilillä viimeistään kuukauden 15.päivään 
mennessä 

- palveluraha maksetaan 12 kuukaudelta, mikäli lapsen hoitosuhde jatkuu yhtäjaksoisesti. Palvelurahan maksaminen 
katkeaa lapsen ollessa poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden. 
 



- palvelurahan määrää tai oikeutta palvelurahaan voidaan tarkistaa seuraavissa tilanteissa: 
 

• perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10%) 

• perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu 

• perheen työtilanteessa tapahtuu muutos 

• lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat 
 

- perhe on velvollinen ilmoittamaan edellä mainituista muutoksista varhaiskasvatustoimistoon välittömästi 
- lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä. Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa hoitosuhteen 

päättymisestä varhaiskasvatustoimistoon. 

Palveluntuottajille asetettavat ehdot: 

- palveluntuottajilta edellytetään ympärivuotista aukioloa tai päivystyksen järjestämistä muulla tavoin. 
- yksityisen palveluntuottajan on tehtävä valvontailmoitus kunnalle toiminnastaan 
- yksityisen palveluntuottajan on toimitettava rikosrekisteriote toiminnan alkaessa tai erikseen pyydettäessä 
- yksityisen palveluntuottajan on liityttävä ennakkoperintärekisteriin 
- yksityisen palveluntuottajan tulee olla täysi-ikäinen 
- palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan varhaiskasvatuksen lopettaneista lapsista kuukausittain heti lapsen jäätyä 

pois hoidosta 
- perusteettomasti maksettu palveluraha peritään takaisin palveluntuottajalta 
- omassa kodissaan hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä kokopäivähoidossa olevaa ja yksi 

osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi (myös kesäaikana) omat lapset mukaan lukien 
- omassa kodissaan työskentelevän hoitajan kodin tulee olla perhepäivähoitoon soveltuva 
- yksityisen perhepäivähoitajan soveltuminen tehtävän hoitamiseen ja hyväksyminen hoitajaksi tapahtuu 

varhaiskasvatusjohtajan toimesta 

 


