
PALVELUSETELIN SUURIMMAT ARVOT

YKSITYISET PÄIVÄKODIT

1.8.2022 alkaen

Viimeksi päivitetty 10.5.2022

Ruskon kunnassa tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo päiväkotitoiminnassa määräytyy 

opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnannan määrittelemän suurimman arvon mukaan. 

Suurimman arvon = "kattohinta" määrittelyperusteena käytetään 3 - 6 vuotiaan lapsen kokoaikaisen,

vähintään keskimäärin 35 tuntia viikossa, hintaa.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen ja sen kattohinnaksi 1.8.2022 alkaen 

on vahvistettu 870,00 euroa (yli 3-vuotias, kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän)

Muut palvelusetelin arvot määritellään suurimmasta arvosta kertoimien avulla seuraavasti:

Selite kerroin

-      alle 3-vuotias 1,51

-      varhaiskasvatusaika alle 35 h/vko (alle 146 h/kk) 0,8

-      varhaiskasvatusaika enintään 20 h/vko, (enint. 84 h/kk) 0,6

-      esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta noudatetaan samoja kertoimia

-      varhaiserityiskasvatus 1,5 - 2,5

-      Iltahoito 1,25

-      ilta- ja viikonloppuhoito / viikonloppuhoito 1,5

-      ympärivuorokautinen hoito 2,2

Joitakin kertoimien mukaisia suurimpia arvoja listattuna euroiksi:

Yli 3-vuotiaat

Varhaiskasvatusaika arvo €

kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän 870,00

kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän, iltahoito 1088,00

osa-aikainen, alle 35 h/vko (alle 146 h/kk)  696,00

osa-aikainen, alle 35 h/vko (alle 146 h/kk), iltahoito 870,00

esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, alle 35/vko (alle 146 h/kk) 696,00

osa-aikainen, enintään 20 h/vko (enint. 84 h/kk) 522,00

osa-aikainen, enintään 20 h/vko (enint. 84 h/kk), iltahoito 653,00

esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, enintään 20 h/vko (enint. 84 h/kk) 522,00

Alle 3-vuotiaat

Varhaiskasvatusaika arvo €

kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän 1314,00

kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän, iltahoito 1642,00

osa-aikainen, alle 35 h/vko (alle 146 h/kk)  1051,00

osa-aikainen, alle 35 h/vko (alle 146 h/kk), iltahoito 1314,00

osa-aikainen, enintään 20 h/vko (enint. 84 h/kk)  788,00

osa-aikainen, enintään 20 h/vko (enint. 84 h/kk), iltahoito  985,00

Jatkuu seuraavalle sivulle

 Varhaiskasvatuspalvelut                         

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta (kunnan määrittämä 

kattohinta) vähennetään lapsen hoitomaksu (maksu jonka lapsi maksaisi kunnallisessa 

varhaiskasvatuksessa), joka määräytyy mm. perheen tulojen ja perhekoon mukaan. Lapsen hoitomaksun 

määrittämisessä noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 

käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.                                          

Palveluseteli



Alla muutamia esimerkkejä palvelustelin arvon laskemisesta ja perheen omavastuuosuudesta

Yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvastusaika kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän

Palveluntuottajan hinta 870 €/kk, joka tässä tapaukessa on setelin suurin mahdollinen arvo,

ja samansuuruinen kuin Ruskon kunnan määrittelemä kattohinta (870€).

Perheen toimittamien tulotietojen perusteella perhe maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

palvelusta 198 €/kk.

Palvelusetelin arvo on tällöin 672 €/kk (870€ - 198€),  jonka summan kunta maksaa palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja perii perheeltä 198 €/kk (870€ - 672€).

Yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvastusaika kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän

Palveluntuottajan hinta 850 €/kk, joka tässä tapaukessa on setelin suurin mahdollinen arvo,

koska se jää 20€ alle Rsukon kunnan määrittelemän kattohinnan (870€).

Perheen toimittamien tulotietojen perusteella perhe maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

palvelusta 198 €/kk.

Palvelusetelin arvo on tällöin 652 €/kk (850€ - 198€),  jonka summan kunta maksaa palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja perii perheeltä 198 €/kk (850€ - 652€).

Yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvastusaika kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän

Palveluntuottajan hinta 880 €/kk (joka on 10€ suurempi kuin kunnan määrittämä kattohinta 870€).

Perheen toimittamien tulotietojen perusteella perhe maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

palvelusta 198 €/kk.

Palvelusetelin arvo on tällöin 672 €/kk (870€ - 198€),  jonka summan kunta maksaa palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja perii perheeltä  208 €/kk (880€ - 672€).

Yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvastusaika kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän

Lapsi on edellisen esimerkin lapsen sisar (sisaralennus).

Palveluntuottajan hinta 880 €/kk (joka on 10€ suurempi kuin kunnan määrittämä kattohinta 870€).

Perheen toimittamien tulotietojen perusteella perhe maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

palvelusta 79 €/kk (198€, josta laskettu sisaralennus 60%).

Palvelusetelin arvo on tällöin 791 €/kk (870€ - 79€),  jonka summan kunta maksaa palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja perii perheeltä 89 €/kk (880€ - 791€).

Palvelusetelin arvo voi enimmillään olla Ruskon kunnan määrittelemän kattohinnan suuruinen. Jos 

palveluntuottajan ilmoittama hinta on suurempi, kuin Ruskon kunnan kattohinta, jää kattohinnan ylittävä 

osuus perheen maksettavaksi (lasketun omavastuuosuuden jälkeen.

Ruskon kunta siis määrittelee kullekin lapselle palvelustelin arvon, joka saadaan vähentämällä palvelusetelin 

enimmäisarvosta (kunnan määrittämä kattohinta) perheen maksettavaksi kuuluvan omavastuuosuuden 

(määrä jonka perhe maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa). 

Palveluntuottaja (ykstyinen päiväkoti) laskuttaa Ruskon kunnalta pavelusetelin euromääräisen arvon verran. 

Hoitopaikan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen palveluntuottaja laskuttaa perheeltä.


