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Yksityisen päivähoidon tukimuodon muuttaminen palveluseteliksi 1.8.2018 alkaen
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SIVLTK § 98
Kasvatusjohtaja

Palveluseteliin siirtymistä yksityisissä päivähoitopalveluissa on
valmisteltu noin vuoden verran. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan
sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä
palveluntuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palvelun
tuottajalle on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta.
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä päivähoitopalveluita
(Laki lasten päivähoidosta 36/1973 § 10). Tämän vuoksi asiakkaan asemaan
vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin
järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin
käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita
haluamansa kunnan hyväksymä palveluntarjoaja.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee
palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin
käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia
sovelletaan sääntökirjassa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden
hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen
tuottamien palveluiden hankkimiseen.
Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta
sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja
palvelun tuottajan välinen sopimus.
Palveluseteli rinnastetaan päivähoitolain 11a §:n mukaiseen kunnan
järjestämään päivähoitoon, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten
kotihoidontukea eikä yksityisen hoidon tukea.
Sääntökirja on laadittu Sotkamon kunnan menettelyohjeeksi
varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttämiseen. Sääntökirja ei ole sopimus
Sotkamon kunnan ja palveluntuottajan välillä.
Sääntökirjassa on Sotkamon kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut
hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Lakisääteiset edellytykset palvelujen
tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa.
Palveluntuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerit hakemuslomakkeella ja sen
liitteellä sekä todentaa asiat kunnan suorittamilla tarkastuskäynneillä. Kunta
velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan
määräyksiä.

Yksityinen palvelutuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä
alkaen, kun palvelujen tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien
varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä
koskevan palvelusopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas.
Heidän sopimuksensa sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.
Sääntökirja ja sääntökirjan erityinen osa ovat esityslistan erillisliitteenä.
Lisätietoja asiasta antaa kasvatusjohtaja Ville Manninen,
p. 044 750 2298 tai ville.manninen@sotkamo.fi tai 044 750 2298.
Av. sivistysjohtaja
Ehdotus
1. Sivistystoimen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että palveluseteli otetaan käyttöön yksityisen
päivähoidon tukimuotona 1.8.2018 alkaen, mikäli tarvittavat järjestelyt
ovat silloin valmiina.
2. Sääntökirjaan ja sääntökirjan erityiseen osaan tehdään tarvittaessa pieniä
tarkennuksia, jotka tuodaan päätettäväksi keväällä 2018. Sääntökirjaa
arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2018–2019 aikana ja
arvioinnin perusteella sääntökirjaan tehdään tarvittavia muutoksia, jotka
tuodaan päätettäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

