PALVELUSETELIARVON MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET PÄIVÄKOTIHOIDOSSA 1.8.2021 alkaen
Kouvolan kaupunki
Varhaiskasvatus
PALVELUSETELIN ARVOA MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT
Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun (1503/2016) ja Kouvolan kasvatus- ja opetus lautakunnan päättämiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteisiin.
Palvelusetelin arvoa tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen vähintään kymmenen (10 %) prosentin muutos. Palvelusetelin arvosta ja sen korottamista tai alentamisesta tehdään päätös Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa.
Päätös tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta tai palvelusetelin arvon korottamista koskevasta päätöksestä ja toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antama päätös toimitetaan asiakkaalle tiedoksi kirjeellä postitse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei
muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa koskevaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Asiakas saa tehdä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kouvolan kaupungin kasvatus-ja opetus lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen
tekemistä koskevien ohjeiden antamisesta säädetään hallintolain 46 §:ssä. Oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.
PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRITTÄMINEN
Palvelusetelin arvo saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen tulojen mukainen kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun osuus. Palvelusetelin perushinta on määritelty 3 – 5 -vuotiaiden kokopäivähoidon mukaan. Palvelusetelin perushinta on 1.8.2021 alkaen 907 euroa/kk.
Palvelusetelin enimmäisarvo lapsen palvelutarpeen mukaan
Varhaiskasvatus, ei esiopetusta:
•
varhaiskasvatus yli 146 h/kk, kerroin 1
•
varhaiskasvatus 107 – 146 h/kk, kerroin 0,85
•
varhaiskasvatus enintään 106 h/kk, kerroin 0,6
•
varhaiskasvatus 84h/ kk kerroin 0,5 (varhaiskasvatusyksikkö määrittää hoitoajat)
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus:
•
varhaiskasvatus yli 62 h/kk, kerroin 0,6
•
varhaiskasvatus 23 – 62 h/kk, kerroin 0,4
•
varhaiskasvatus enintään 22 h/kk, kerroin 0,2
Palvelusetelin enimmäisarvo lapsen iän mukaan
•
yli 3-vuotias, kerroin 1
•
alle 3-vuotias, kerroin 1,75
•
alle 1-vuotiaat, kerroin 2
Kolme vuotta täyttävästä lapsesta maksetaan syntymäpäivää seuraavasta kuukaudesta alkaen perushintainen palvelusetelin arvo.
Yksi vuotta täyttävästä maksetaan syntymäpäivää seuraavasta kuukaudesta alkaen alle kolmivuotiaan kertoimen mukainen palvelusetelin arvo.
Palvelun tuottajalla on oikeus tehdä omien käytäntöjensä mukainen palvelusopimus vähäisemmästä palvelun tarpeesta. Palvelun tuottaja sitoutuu sovittamaan perheen mahdollista omavastuuosuutta hoitomaksusta suhteessa käytettäviin hoitopäiviin.
Palvelun tuottaja määrittää asiakasmaksuperusteissaan palvelutuotteet, joita se tarjoaa.
Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2021 –
Varhaiskasvatus
Hoidon tarve
/kk

147-210 h/kk

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

107-146 h/kk

85-106 h/kk

84 h/kk*

63-126 h/kk

23-62 h/kk

enintään
22 h/kk

Lapsen ikä
alle 1 vuotta

1814

1542

1088

907

alle 3 vuotta

1587

1349

952

794

yli 3 vuotta

907

771

544

454

544

363

181

* Varhaiskasvatusyksikkö määrittää hoitoajat
Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja perii asiakkaalta hoitopaikkahinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen omavastuuosuutena eli yksityisen päiväkodin asiakasmaksuna. Hoitopaikkahinnat ovat nähtävillä Kouvolan kaupungin
kotisivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/varhaiskasvatus (päiväkodit/palveluseteli päiväkotihoidossa).
Tuloselvityksen toimittaminen
Perheen tulee toimittaa palvelusetelin määrittämistä varten perheen tuloselvitys palkka- ym. tulotodistuksineen viimeistään kuukauden
kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta tai palveluntarpeen muuttumisesta.
Jos tuloselvitystä ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, asiakkaalle määritellään pienin palvelusetelin arvo ja palveluntuottaja voi
periä asiakkaalta korkeimman asiakasmaksun. Palvelusetelin arvo tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta siitä, jos perhe toimittaa
tuloselvityksen. Maksun perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintakauden alkaessa ja uusi palvelusetelin
arvo on voimassa toimintavuoden loppuun. Toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7

Palvelusetelin arvon määrittämisen perusteena oleva perhekoko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun osuus palvelusetelin arvosta saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän
maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Maksuprosentit ja tulorajat:
Perheen
koko,
henkilöä

Kuukausituloista vähennettävä euromäärä

Vähennyksen jälkeen jäävästä tulosta
lasketaan seuraavan maksuprosentin
mukaisesti asiakasmaksun suuruus

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen
maksu on 288 euroa kuukaudessa, jos
tulot ovat enemmän kuin

2

2798

10,70

5485

3

3610

10,70

6297

4

4099

10,70

6786

5

4588

10,70

7275

6

5075

10,70

7762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.
Kunnallinen maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Jos
samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä
lain 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu.
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen
maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Määrättäessä perheen
toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen hoidon maksua.
Alin palvelusetelin arvosta vähennettävä kokopäivähoitomaksuosuus on 27 e.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat sidotut opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat perustuvat yleiseen ansiotasoindeksiin
Maksuosuuden perusteena huomioon otettava tulo
Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen
palvelusetelin arvon määräämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä asiakasmaksuista annetun laissa säädetään
viranomaisten oikeudesta saada tietoja asiakasmaksuja määrättäessä.
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan ensisijaisesti huomioon viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen
tulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot
korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.
Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat.
Tuloina ei oteta huomioon

lapsilisää

vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)
mukaista etuutta

kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta

asumistukea

tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja

sotilasavustusta

rintamalisää

opintorahaa

koulutusrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea

opintotuen asumislisää








toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja
matkakorvausta
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
mukaista ylläpitokorvausta
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita
vastaavia avustuksia
perhehoidon kustannusten korvauksia
lasten kotihoidon tukea

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

suoritetut elatusavut

tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset

kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

VIRANOMAISTEN TIEDONSAANTIOIKEUS
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, verohallinto (tulorekisteri), Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus,
eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, työnantaja sekä työttömyyskassa ovat velvollisia varhaiskasvatuksen tehtäviä hoitavan
viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat palvelun käyttäjän ja hänen
perheensä taloudellista asemaa koskevat maksun suuruuteen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka ovat viranomaiselle
tässä laissa säädetyn maksun määräämiseksi tai viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi välttämättömiä. Tulorekisterin
käytöstä asiakasmaksun määrittämisessä pyydetään asiakkaalta erillinen suostumus.Edellä tarkoitettu velvollisuus koskee myös
rahalaitosta, jos varhaiskasvatuksen tehtäviä hoitava viranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityksiä edellä mainituilta tahoilta ja jos on
perusteltua syytä epäillä palvelun käyttäjän tai hänen perheensä tai heidän laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai
luotettavuutta. Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on sille, jonka tietoja pyydetään, annettava siitä tieto.
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