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1 PALVELUSETELI

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 5 § mukaan kunta voi järjestää varhaiskasvatusta siten kuin kunta-
lain (410/2015) 8 ja 9 §:ssä säädetään. Hankittaessa palveluja toiselta palvelujentuottajalta kunnan
tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edelly-
tetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttä-
jälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli.

Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan varhaiskasvatuspalvelun
saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kun-
nan ennalta määräämään arvoon asti. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestelmässä kunnan si-
toumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustan-
nusten korvaamiseksi, joita palvelujen tuottajalla on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua. Tämän vuoksi asi-
akkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjeste-
tyssä varhaiskasvatuspalvelussa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista
poiketen oikeus valita haluamansa palvelun tuottaja kunnan hyväksymien palvelun tuottajien jou-
kosta.

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palve-
lusetelilakia sovelletaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Lakia ei näin ollen sovelleta julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Lakia sovelletaan
tässä sääntökirjassa ainoastaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen hankkimiseksi.

Palvelusetelijärjestelmässä sopimusosapuolina ovat asiakas ja palvelun tuottaja. Kunta ei tule sopi-
musosapuoleksi palvelusta sovittaessa.

2 SÄÄNTÖKIRJA

Sääntökirja on laadittu Hämeenkyrön kunnan menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palvelu-
seteliin. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelujen tuottajan välillä. Sääntökirja jakautuu ylei-
seen ja erityiseen osaan.

Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä ja varhaiskasvatuslain 43 §:ssä mainitut hy-
väksymiskriteerit palvelun tuottajille. Palveluntuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerit hakemuslo-
makkeella ja sen liitteellä sekä todentaa asiat kunnan valvontaviranomaisten suorittamilla valvon-
takäynneillä. Yksityinen palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä
alkaen, kun palvelujen tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalvelu-
jen tuottajaksi. Hämeenkyrön kunta hyväksyy palvelusetelituottajikseen ne yksiköt, jotka yksikön
kotipaikkakunta on hyväksynyt palvelusetelituottajikseen.

Varhaiskasvatuspalvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelujen tuot-
taja ja asiakas. Tämän sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.
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3 MÄÄRITELMÄT

Tässä sääntökirjassa tarkoitetaan:

a) Kunnalla varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöön ottanutta Hämeenkyrön kuntaa.
b) Palveluntuottajalla yksityistä varhaiskasvatuksen palvelutuottajaa, joka on hyväksytty palvelu-
setelituottajaksi.
c) Asiakkaalla tarkoitetaan lasta, joka on oikeutettu varhaiskasvatuspalveluihin ja hänen huolta-
jaansa.

d) Palvelusetelillä järjestämisvastuussa olevan kunnan varhaiskasvatuspalvelun saajalle myöntä-
mää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta
määräämään arvoon asti.
e) Tulosidonnaisella palvelusetelillä palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien
asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ot-
tamiseen sosiaalihuoltolain 3 a luvussa.
f) Omavastuuosuudella sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuottaman palvelujen hinnasta,
jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.

4 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TUOTTAMISEEN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Palvelusetelitoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa varhaiskasvatuspalvelujen

järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä.

1.1.2022 voimassa oleva lainsäädäntö:

 Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

 Laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta

             https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170371

 Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
8.5.2015/582

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150582

 Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®
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 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504

             http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504

 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Lastensuojelulaki 417/2007 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

 Tietosuojalaki

            https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

            https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta 338/2011

              https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

 Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

             http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

 Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

            http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996

             https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

 Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

            https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

 Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018

      https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180053
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Edelleen sovellettava sosiaalihuollon säädöksiä sellaisena kuin ne ovat voimassa

1.1.2022

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

             http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 (lähinnä 6§, jossa edellytetään

             omavalvontasuunnitelmaa) 8/2012 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922

5 PALVELUSETELIN ARVO JA HINNOITTELU

Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, palveluntarpeen ja lapsen kanssa samassa taloudessa asu-
vien bruttotulojen mukaan. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
molempien alaikäiset lapset. Palveluseteliä koskevan lapsen saama elatusapu/-tuki lasketaan per-
heen tuloihin mukaan.

Omavastuuosuus (asiakasmaksu) on palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hin-
nan välinen erotus.

Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään asiakassuhteeseen. Hämeenkyrössä pal-
veluseteli annetaan viranomaispäätöksenä. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusete-
lillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Päätös palvelusete-
listä tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätöksen palvelusetelin myöntämi-
sestä tekee palvelusetelitoiminnasta vastaava viranhaltija. Asiakkaalle toimitetaan kirjallinen pää-
tös. Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
mus on tehtävä sivistyslautakunnalle kirjallisesti. Kun perhe allekirjoittaa palvelusopimuksen liitteen
yksityisen päiväkodin johtajan, ryhmäperhepäivähoidon edustajan tai perhepäivähoitajan kanssa,
poistuu mahdollinen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Perhe voi halutessaan jättää uu-
den hakemuksen kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tällöin hakuaika on neljä kuukautta.
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6 PALVELUSETELIN SUURIMMAT ARVOT JA KERTOIMET 1.8.2022 ALKAEN

Palvelusetelin laskennallinen arvo on päiväkotihoidossa 862 €/kk (yli 3-v).

Alle kolmevuotiaan lapsen palvelusetelin arvo määräytyy kertomalla yli 3-vuotiaan palvelusetelin
arvo 1,51:llä. Lapsen täyttäessä kolme vuotta setelin arvo muuttuu syntymäpäivää seuraavan kalen-
terikuukauden alusta.

Perhepäivähoidossa ryhmässä voi olla kerralla läsnä neljä lasta hoitajan omat lapset mukaan luet-
tuna. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain mukaista esiopetusta saavaa lasta (osapäiväinen).
Palvelusetelin arvo perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa on lasten iästä riippumatta
maksimissaan 749 €.

Yksityisellä perhepäivähoitajalla on oikeus oman lapsen palveluseteliin, jos hoidossa on vähintään
yksi perheen ulkopuolinen hämeenkyröläinen alle esiopetusikäinen lapsi, jolle on myönnetty palve-
luseteli.

Oikeus oman lapsen palveluseteliin jatkuu kaksi kuukautta tilanteessa, jossa perheen ulkopuolinen
lapsi jää pois yllättäen yksityisestä perhepäivähoitoryhmästä.

ikä palvelusetelin max. arvo
alle 3-vuotias 1 302 €/kk
yli 3-vuotias 862 €/kk

perhepäivähoito 749 €/kk

Jos asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo,
kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan
sopiman hinnan. (L 24.7.2009/569)

7 PALVELUNTARPEET JA KERTOIMET

Palvelun tarpeiden suurimmat arvot saadaan kertomalla lapsen iän mukainen suurin arvo alla mai-
nituilla kertoimilla.
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Palveluntarve kerroin palvelusetelin suu-
rin arvo 1/7 yli 3-
vuotiailla

Palvelusetelin suu-
rin arvo alle kolme-
vuotiailla

kokoaikainen, 140
h- /kk

1 862 €/kk  1302 €/kk

Osa-aikainen, 86-
139h/kk

0,8  689,60 €/kk  1041,60 €/kk

osa-aikainen, 0-
85h/kk (20h/vko)

0,6  517,20 €/kk  781,20 €/kk

Esiopetusta täy-
dentävä osa-aikai-
nen varhaiskasva-
tus

0,5  431,00 €/kk

Tehostettu ja erityi-
nen tuki

Sovitaan erik-
seen

8 ASIAKKAAN ASEMA

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkin-
nanvarainen etuus. Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen yksi-
tyisessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Palvelu-
seteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuspalve-
lusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli on lapsikohtainen.

Sääntökirja määrittää tarkemmin palvelusetelin ehdot. Asiakas tekee päätöksen palvelumuodon ja
paikan valinnasta ja se pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Asiakkaalla on oikeus
kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjes-
tämiensä palvelujen piiriin.

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelujen
hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kulutta-
jaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelujen tuottajan
välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamista kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi
säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.

Kunnan on selvitettävä ja tiedotettava asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palve-
lusetelin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvi-
oitu omavastuuosuuden suuruus sekä vastaavasta palvelusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-
lainlain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Lopullinen palvelusetelin arvo lasketaan kunnan toi-
mesta asiakkaan toimittaman tulonselvityksen jälkeen.

Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle isyysvapaan ajalta, mikäli palvelusopimus on alkanut
ennen isyysvapaata. Palveluntuottaja ei voi periä perheeltä asiakasmaksua isyysvapaan ajalta ja  lap-
sen hoitosuhteen tulee jatkua välittömästi isyysvapaan jälkeen.
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Vanhempainvapaan ajalta (koskee perheitä, joiden lapsen laskettu aika 4.9.2022 tai sen jälkeen),
maksetaan palveluseteli, jos poissaolon kesto on maksimissaan 13 viikkoa ja lapsen paikka säilyy
samassa palvelusetelipäiväkodissa.

Palveluntuottajan on tiedotettava asiakasperheitä poissaolojen ilmoittamisen käytännöistä. Van-
hempainvapaasta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 15
§:n edellyttämällä tavalla.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä ai-
kana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissa-
olo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja se on ennalta ilmoitettu. Varhaiskasvatuslain mu-
kaisesti ennalta ilmoitetut vanhempainrahapäivien käyttämisestä johtuvat poissaolot ovat maksut-
tomia. Vanhempainrahapäiviä voi käyttää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai adop-
tiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Kunta maksaa yli 5 vuorokautta - 13 viikkoa
kestävästä vanhempainvapaasta palveluntuottajalle vastaavan korvauksen kuin lapsikohtaisen pal-
velusetelin kokonaisarvo on. Palveluntuottajan tulee toimittaa kuntaan vähintään kuukautta aikai-
semmin tiedoksi lapsen vanhempainvapaan kesto. Tietoa ei voi ilmoittaa takautuvasti. Tuottaja ei
voi periä kyseiseltä ajalta asiakasmaksua. Lapsen varhaiskasvatus jatkuu välittömästi vanhempain-
vapaan jälkeen.

Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot. Asiakkaalle on an-
nettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan
riippumatta hankkia. Hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja
antaa asiassa tarpeellista selvitystä.

Asiakas voi täyttää palvelusetelihakemuksen sähköisesti ja liittää hakemukseensa tulotietojen var-
mistamista varten asianmukaiset liitteet tai toimittaa ne muuta kautta. Asiakkaan asemaan sovel-
letaan palvelusetelilain lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.

Jos perhe haluaa vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa toiseen yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin tai
perhepäivähoitoon, perhe tekee kirjallisen ilmoituksen asiakassuhteen päättymisestä nykyisessä
päiväkodissa ja kyseinen palveluntuottaja ilmoittaa asiasta palvelusetelistä päättäneelle viran-
omaiselle.

Perheelle tehdään palvelusetelin arvosta uusi päätös uutta palveluntuottajaa varten. Uusi palvelun-
tuottaja toimittaa vanhempien ja tuottajan tekemän palvelusopimuksen liitteen palvelusetelistä
päättäneelle viranomaiselle.

Tieto hyväksytyistä palvelujentuottajista ja heidän asiakasmaksuistaan löytyy kunnan Internet-si-
vustoilta. Palvelujen tuottaja ja asiakas sopivat erikseen asiakassuhteesta ja palvelun aloituksesta.

8.1 Palvelusetelin hakeminen ja  myöntäminen

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta varhaiskasvatus/pal-
velusetelihakemuksella. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiske-
lusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata

hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin
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Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen ja se on lapsikohtainen.

Palveluseteli voidaan myöntää kunnan asukkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu varhaiskasvatus-
palveluun kunnan varhaiskasvatuksessa. Palveluseteli voidaan myöntää kunnan hyväksymään pal-
velusetelipäiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta.

Omavastuuosuus (asiakasmaksu) on palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän hinnan väli-
nen erotus. Palvelujen tuottaja perii erotuksen asiakasmaksuna asiakkaalta. Kunta ei voi periä pal-
velusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta.

Kunnalla on oikeus rajata kalenterivuosittain myönnettävien palvelusetelien määrää talousarvioin
puitteissa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kunta päättää sopivasta tavasta järjestää asi-
akkaan tarvitsemaa palvelua. Hämeenkyrön kunnalla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiak-
kaat, joille ei myönnetä palveluseteliä. Palvelusetelin käytön ulkopuolelle voi jäädä asiakas, jolle pal-
velun tarjoaminen olisi palvelusetelipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa kohtuuttoman vaikea to-
teuttaa. Mikäli asiakkaan varhaiskasvatus vaatii isoja henkilöstöresursseja tai toimintaympäristöön
tehtäviä laajoja muutoksia, asiakas ohjataan kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän (4) kuukauden kuluessa sen myöntämispäivästä lukien. Pal-
veluseteli astuu voimaan liitteessä mainittuna aloituspäivänä, kun palveluntuottaja toimittaa sopi-
muksen liitteen asiakkaan ja palveluntuottajan tekemästä kirjallisesta sopimuksesta

varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Palvelusetelin voimassaolo päättyy kirjallisen ilmoituksen mukaiseen päättymispäivään tai viimeis-
tään lapsen aloitettua perusopetuksen. Perheellä ja tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa

viipymättä kirjallisesti palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle asiakassuhteen päättymisestä
palvelusopimuksen liitteellä.

8.2 suurimman arvon hyväksyminen ja hinnan tarkistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä tiettyjen asiakkaalle mak-
suttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvo
tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat tämän määrittelyn ulkopuolella, eli asiakkaalta voidaan periä oma-
vastuuosuus. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Palve-
lusetelin arvosta on annettava päätös asiakkaalle. Mikäli hoitopaikan hinta on korkeampi kuin pal-
velusetelin arvo, perii palvelujen tuottaja tämän erotuksen asiakasmaksuna asiakkaalta. Kunta ei
voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta.

Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräämistä varten tarpeel-
lisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 11-12§.

Palvelusetelin arvoa määrättäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma-aloittei-
sesti palvelun tuottajalta.
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Varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurin arvo hyväksytään Hämeenkyrön kunnan sivistyslautakun-
nassa. Suurimman arvon määrittelyperusteena käytetään kolme – kuusivuotiaan lapsen kokopäi-
vähoitopaikan hintaa ja kaupunkiseudun palvelusetelin arvoa. Palvelusetelin arvon ohjeellisena
tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yh-
distettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 %
ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilas-
tokeskuksen indeksejä.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen viranomaiselle vähintään kolme kuukautta
ennen palvelunsa hintojen muutoksista. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan aina parillisen vuoden
keväällä 31.5 mennessä. Tarkistetun palvelusetelin uusi arvo tuodaan päätettäväksi lautakuntaan.
Uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.

Laskennan tuloksena saatu hinnankorotusprosentti pyöristetään aina kahden (2) desimaalin tark-
kuuteen. Mikäli palvelusetelin hintaan on indeksikorotuksen lisäksi tehtävä muutoksia (esim. pal-
velun tarpeiden muuttumisen takia) käydään niistä kunnan ja palveluntuottajien kanssa erilliset
neuvottelut ja muutokset tulevat voimaan sääntökirjan mukaisesti.

8.3 Voimassaoloaika ja palvelusetelin päättyminen

Palveluseteli on voimassa toistaiseksi ja se myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuh-
teeseen. Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun asiakas irtisanoo varhaiskasvatuspaikkansa, tai lapsi
siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin. Oikeus palveluseteliin lakkaa, mikäli perhe ei käytä
heille myönnettyä päivähoitopaikkaa yhtäjaksoisesti 62 kalenteripäivään (ei koske vanhempainva-
paajaksoa). Mikäli asiakas irtisanoo varhaiskasvatuspaikkansa, maksetaan palveluseteliä irtisano-
mispäivään asti. Palvelujen tuottajalla on oikeus periä asiakkaan omavastuuosuus. Mikäli palvelun-
tuottaja joutuu irtisanomaan asiakkaan kanssa allekirjoitetun palvelusopimuksen, juridisesti perus-
tellusta syystä, maksetaan palveluseteliä irtisanoutumiskuukauden loppuun. Irtisanomissäännöt
tulee olla myös kunnan tiedossa.

8.4 Palvelusetelin arvo

Lapsikohtaisessa palvelusetelin arvon määräytymisessä ja muuttamisessa noudatetaan samoja pe-
riaatteita kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuissa. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä
sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin arvo määrätään toistaiseksi. Palvelusetelin
arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu
osoittautuu virheelliseksi. Palvelusetelin arvon korottamista/laskemista koskevasta asiasta on teh-
tävä päätös. Päätös palvelusetelin arvosta tehdään kunnan asiasta päättävän viranomaisen toi-
mesta.

Palvelusetelin arvo muuttuu seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun lapsi on täyttänyt kolme
vuotta. Perheelle ja palvelun tuottajalle toimitetaan automaattisesti uusi päätös palvelusetelin ar-
vosta.
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Maksuton esiopetus on perusopetuslain mukaista opetusta ja lapsella on oikeus siihen vuotta en-
nen oppivelvollisuuden alkua. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelistä ei siis sovellu pelk-
kään perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen, vaikka se järjestettäisiinkin päiväkodissa. Esiope-
tuksen jälkeisen päivähoidon palveluseteliarvo määritetään sääntökirjassa.

Muutoksia palvelusetelin arvoon voidaan tehdä takautuvasti enintään vuoden ajalta, mikäli palve-
lusetelin määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin
virheellisiin tietoihin.

Asiakkaan on toimitettava tarvittavat asiakirjat päätöksentekoa varten. Jos asiakkaan ja palvelujen
tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suo-
rittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopiman hinnan.

Uudet tulotiedot on toimitettava edellisen kuukauden loppuun mennessä, josta muutosta hae-
taan.

Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi,
jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muu-
toin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen, yksityisen hoidon tukeen, kotihoidontu-
keen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena.

8.5 Palvelusetelipäätöksestä tiedottaminen

Päätös tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta, arvon korottamisesta ja toimielimen oikaisuvaati-
muksesta voidaan toimittaa asiakkaalle tiedoksi kirjeellä postitse tai sähköisessä muodossa asiak-
kaan osoittamaan paikkaan. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi asiakkaan ilmoittamaan
osoitteeseen. Muilta osin noudatettavasta menettelystä säädetään hallintolaissa.

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen
ei saa valittamalla hakea muutosta. Asiakas saa tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaisen palvelun järjestämisestä vastaavalle kunnan toi-
mielimelle. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevien ohjeiden antamisesta säädetään hallintolain
46 §:ssä.

Toimielimen oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus voidaan antaa myös toimielimelle,
jonka on toimitettava se oman lausuntonsa ohella hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätök-
seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

8.6 Muistutukset, kantelut, vahinkoilmoitukset ja asiakasvalitukset

Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen
eli palvelun tuottajalle.
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Sen lisäksi, mitä palvelusetelilaissa säädetään, asiakkaan asemaan sovelletaan sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Viranomaisilla on lakisääteinen valvonta- ja ohjaus-
velvollisuus.

Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan elinkeinon-
harjoittaja ei muun muassa saa käyttää kulutushyödykettä tarjotessaan sopimusehtoa, jota hyö-
dykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kan-
nalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakei-
noja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen
oikaisu, hinnanalennus ja kaupan purku sekä vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi
saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sivistystoimialan
viranomaisille tai Länsi-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto Valviraan.

9 PALVELUN TUOTTAJAN VELVOITTEET

9.1 Yleiset vaatimukset

Palvelun tuottaja on palvelusetelijärjestelmässä lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tar-
koitettu palvelun tuottaja ja sitoutuu täyttämään seuraavat lain sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velusetelistä  (24.7.2009/569) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot ja varhaiskasvatuslain (540/2018 ja val-
tioneuvoston asetuksen (753/2018) edellytykset. Lisäksi toimintaa ohjaavat kohdassa 4 mainitut
lainkohdat.

Kunnalla on oikeus vaatia palvelujen tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittä-
vän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät.

a) Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin
Palvelujen tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä.

b) Vähimmäispalvelutaso
Palvelujen tuottajan palvelutason tulee vastata kunnan oman varhaiskasvatuspalvelun laatutasoa,
joka määritellään liitteessä 1
(Varhaiskasvatustoiminnan kelpoisuusehdot ja laatuvaatimukset).

c) Vakuutusturva
Palvelujen tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisäätei-
set vakuutukset vastuun varalta.

d) Kunnan asettamat muut vaatimukset
Kunta voi neuvotella yksittäisen palvelujen tuottajan kanssa mahdollisista lisäpalveluista tai erityi-
sistä palveluista, joita se haluaa palvelujen tuottajan erillisissä tapauksissa tuottavan. Näistä erilli-
sistä vaatimuksista käydään tarvittaessa neuvottelu palvelujen tuottajan kanssa. Kunta voi esittää,
että palvelujen tuottaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa puolesta, mutta
tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä palvelujen tuottajaa suosivaan ja toisia syrjivään muotoon.
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Edellä mainittu syy erillisistä vaatimuksista ja neuvotteluista voi olla esim. alueella tapahtuva muu-
tos asiakaskunnassa ja heidän palvelujen tarpeessaan. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa
kunnalle joustavat mahdollisuudet huomioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet.

9.2 Muut yleiset ehdot

Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuksen tavoite on, että myös tukea tarvitsevien lasten varhais-
kasvatuspalvelut järjestetään lähipalveluna riippumatta palveluntuottajasta. Tämä edellyttää kun-
nan oman tuotannon asiantuntemuksen hyödyntämistä niissä tilanteissa, joissa esim. varhaista tu-
kea tarvitseva lapsi on yksityisessä päivähoidossa. Tuen edellyttämät resurssit sovitaan yksilökoh-
taisesti samoin kuin tuen järjestämisen edellyttämä palvelusetelin arvo. Tuen järjestämisen peri-
aatteet määritellään sääntökirjassa.

Palvelujen tuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot:

a) Palvelujen tuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun val-
vonnasta sekä palvelujen osalta asiakasturvallisuudesta. Kuntaa tulee erityisesti informoida asiak-
kaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä.

b) Palvelujen tuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhtey-
dessä. Palvelujen tuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja (esimerkiksi)
huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palvelujen tuottajan tulee käsitellä
asiakirjoja siten kuin tietosuojalaissa 5.12.2018/1050), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä sääde-
tään. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötie-
tolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

c) Asiakasrekisteri ylläpidetään kunnan päivähoidon asiakasrekisterijärjestelmän avulla. Palvelun-
tuottaja luo ja säilyttää asiakastietonsa omassa yksikössään ja luovuttaa tarvittavat alkuperäiset
asiakirjat asiakkaalle hoitosuhteen päätyttyä. Palvelujen tuottaja säilyttää arkistoitavat asiakirjat
kuten tietosuojalaissa 5.12.2018/1050) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsit-
telystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Asiak-
kaalla on henkilötietolain mukainen oikeus omien asiakastietojensa tarkistamiseen ja hän voi erilli-
sellä hakemuksella pyytää tietonsa nähtäväksi. Kunta vastaa syntyneiden asiakastietojen arkistoin-
nista palvelun päätyttyä.

Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsitte-
lystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjojen luovuttamista
ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat pal-
velun tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).
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d) Palvelujen tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Yli-
sanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaalipalvelu-
jen kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palvelu-
seteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hä-
nen maksettavakseen. Hinnoissa on selvitettävä myös hintojen voimassaolo ja maksu kesäajan hoi-
dosta.

e) Hyväksytyllä palvelujen tuottajalla on osoitettava varhaiskasvatuslain ja valtioneuvoston asetus
varhaiskasvatuksesta mukaiset kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö. Edelleen tuottajan on nimet-
tävä toimintayksikön toiminnasta vastaava kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

f) Palvelujen tuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta.

g) Yksityisen sosiaalipalvelulain (922/2011) vaatima omavalvontasuunnitelma laadittava viimeis-
tään 6kk toiminnan aloittamisesta.

h) Palvelujen tuottajan tulee raportoida kunnalle mahdollisimman pian tai viimeistään kahden vii-
kon kuluttua palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista reklamaatioista, kanteluista ja hoitova-
hinkoilmoituksista sekä ilmoittaa tehdyistä korjaavista toimenpiteistä.

i) Palveluntuottaja sitoutuu aina tarkistaman asiakkaan palvelusetelipäätöksen ja noudattamaan
sen sisältöä.

k) palveluntuottaja toimittaa henkilöstön ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat ilmoitukset kunnan yk-
sityisten varhaiskasvatustoimijoiden valvonnasta vastaavalle viranhaltijalle välittömästi ilmoituk-
sen saavuttua

l) Palvelujen tuottaja pitää päiväkirjaa lasten läsnä -, ja poissaoloista. Yksiköt kirjaavat lasten ja hen-
kilökunnan läsnä- ja poissaolotiedot kunnan määrittämään asiakastietojärjestelmään tai muuten
määritetyllä menetelmällä (paperinen täyttö) viimeistään seuraavan kuun viidenteen (5) päivään
mennessä, myös päiväkodin kiinniolo ajalta (esim. kesäaika).

Merkinnät ovat yhtenäiset ja yhteisesti sovittu kunnan kanssa.

Päiväkirjan tallentamisesta vastaa yksikön vastuuhenkilö. Päiväkodin vastuuhenkilö/johtaja tarkis-
taa päiväkirjasivun ja lasten sijoituksen tiedot päiväkirjalta sekä ilmoittaa mahdolliset muutokset
välittömästi kunnan palvelusetelitoiminnasta vastaavalle viranhaltijalle. Ilmoitetut tiedot ja palvelu-
setelin voimassaolo muodostavat laskutusperusteen, jonka perusteella palvelujen tuottaja voi las-
kuttaa palvelusetelin mukaisen arvon kunnalta.

Tietojen oikeellisuudesta on aina vastuussa toimintayksikön esimies tai hänen estyneenä ollessa va-
rahenkilö.

Palvelujen tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnalle lasten sijoitus- ja läsnäolotiedot ajantasai-
sina ja oikeina asiakastietojärjestelmässä. Mikäli palvelujen tuottaja ei näin toimi, on kunnalla oikeus
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sanktioida palvelujen tuottajaa tekemättömästä työstä. Sanktio riippuu laiminlyönnin laajuudesta,
toistuvuudesta ja laiminlyönnin vakavuudesta.

9.3 Varda

Yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien tulee varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan tal-
lentaa varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) vaaditut tiedot palveluntuottajasta, toimipai-
koista, lapsista ja heidän huoltajistaan sekä henkilöstöstä. Opetushallitus on tuottanut materiaalia
Vardasta sekä toimintaa käynnistäville yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille että toi-
mintaa lopettaville palveluntuottajille.

Yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja tallentaa tietoja varhaiskasvatuksen tietovarantoon
(Varda). Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) sisältää koko Suomen kattavat tiedot varhaiskas-
vatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista ja työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksessa ole-
vista lapsista ja heidän huoltajistaan. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan yksityisen varhaiskas-
vatuksen palveluntuottajan tulee tallentaa Vardaan tiedot palveluntuottajasta, toimipaikoista ja lap-
sista 1.1.2020 lähtien ja heidän huoltajistaan sekä henkilöstöstä 1.9.2020 lähtien. Mikäli yksityinen
palveluntuottaja aloittaa toimintansa vasta käyttöönottojen jälkeen, esimerkiksi 5.10.2022, tulee
tiedot tallentaa Vardaan varhaiskasvatustoiminnan käynnistämisestä lähtien.

10 KUNNAN VELVOITTEET

Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelujen tuottajat palvelusetelilain edel-
lyttämällä tavalla. Kunnan tulee ottaa palvelujen tuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden
(1) kuukauden kuluessa palvelun tuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palvelujen tuotta-
jan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista,
näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja
muulla soveltuvalla tavalla. Ennen kuin tuottaja voidaan hyväksyä palvelusetelitoimintaan, on kun-
nan hyväksyttävä päiväkoti (tilat, ympäristö, henkilökunta).

Kunnalla on velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua. Kunnan tu-
lee täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytyk-
set.

Jos palvelun tuottajan hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja
pyytää hyväksymisen peruuttamista, kunnan tulee poistaa palvelujen tuottaja palvelusetelijärjes-
telmästä.
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Kunnan on asiakasohjauksen yhteydessä selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käy-
tettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen pe-
rusteet ja arvioitu omavastuuosuuden suuruus sekä vastaavasta palvelusta varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

Kunnan täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suos-
tumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin
tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä.

10.1 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus

Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla varhaiskasvatuksesta
tai sosiaalipalvelusta vastaavana henkilönä taikka hallinnollisessa luottamusasemassa palvelun
tuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta,
eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajaorganisaatiossa tai palvelujen tuot-
tajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % osakkeista, osuuksista tai äänival-
lasta). Omistusrajoitus ei koske palvelujen tuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperi-
pörssissä.

11 LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

11.1 tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppi-
mista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Kunta
tai yksityinen palveluntuottaja on velvollinen antamaan lapselle hänen tarvitsemaansa tukea päi-
väkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa. Tuen tarve arvioidaan ja tukea
järjestetään viivytyksettä lapsen omassa lapsiryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Lapsen kehi-
tyksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Jos tukea
tarvitseva lapsi osallistuu useamman kuin yhden varhaiskasvatuksen järjestäjän varhaiskasvatuk-
seen, on tuki suunniteltava, toteutettava ja arvioitava yhdessä.

Inklusiivinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti. Inkluusiossa on kyse varhais-
kasvatustoiminnan järjestämisen arvoperustasta ja ideologisesta kokonaisvaltaisesta tavasta aja-
tella, joka johtaa
lapsen osallisuutta vahvistaviin pedagogisiin ratkaisuihin sekä monimuotoisiin ja joustaviin opetus-
järjestelyihin. Inkluusion käytännön toiminnan toteuttamisessa näkyviä arvopohjaisia periaatteita
ovat kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, lapsen edun ensisijaisuus, tasa-arvoisuus, yhden-
vertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisölli-
syys. Ihmiset ovat erilaisia ja kaikenlaista erilaisuutta kunnioitetaan ja arvostetaan. Inkluusio tulee
nähdä jatkuvana pyrkimyksenä etsiä parempia tapoja vastata moninaisuuteen ja oppia siitä. Inklu-
siivisuus toteutuu laadukkaassa pedagogisessa toiminnassa, erityispedagogisessa osaamisessa,
kasvatus- ja opetushenkilöstön sitoutumisessa inklusiivisiin periaatteisiin, ympäristön muokkaami-
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sessa lapsille sopivaksi ja yhteistyössä vanhempien ja monialaisten ammattilaisten kanssa. Jokai-
sella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus omassa lapsiryhmässään toteutuvaan varhaiskasvatukseen
sekä kehityksen ja oppimisen sekä hyvinvoinnin tukeen. Lapsella on kuitenkin tuen tarpeidensa
mukaisesti oikeus myös varhaiskasvatukseen ja tuen toteuttamiseen pienennetyssä lapsiryhmässä.
Inkluusio liittyy siten myös tukeen tarvittavien resurssien jakamiseen, lapsen varhaiskasvatuspai-
kan valintaan ja henkilöstön osaamiseen.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen arviointi

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lasten kehityksen ja oppimisen edistymistä ja kokonaisti-
lannetta arvioidaan lapsiryhmässä jatkuvasti. Arvioinnin osalta noudatetaan Hämeenkyrön kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä käytetään kunnassa käytössä olevia ikäkausiarviointeja. Arvioin-
nin tuloksena pohditaan, voidaanko henkilöstön toimintatapoja muuttamalla toteuttaa parempia
pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat lasten oppimista ja kehitystä.

Lapsen tuen tarpeen arviointi

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on huoltajien, henkilöstön tai
mahdollisten muiden lapsen kanssa toimivien tahojen havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen
aiemmin todettu tuen tarve. Tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen mielipide. Lapsen
tuen tarpeen arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja siihen osallistuvat varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja asiantuntijat.
Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja toteutumista arvioidaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään
kerran ½ vuodessa esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkastamisen yhteydessä tai
tuen tarpeen
muuttuessa. Tuen antamisen kokonaisuutta tarkasteltaessa huomioidaan aina kunkin lapsen vah-
vuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä arvioidaan mitkä varhaiskasvatuksen ratkaisut parhaiten to-
teuttavat lapsen
etua.

Mikäli lapsi tarvitsee lääkitystä, hänelle laaditaan lääkehoitosuunnitelma kunnan ohjeistuksen mu-
kaisesti. Lääkehoitosuunnitelma ei vaikuta lapsen tuen vahvuuteen.

Tuen muodot

Lapselle annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia toi-
menpiteitä. Tukitoimet on aina suunniteltava pedagogisesti siten, että lapsen osallisuus, oikeus op-
pia ja toimia osana vertaisryhmää toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsia ei pidä siirtää
toiseen ryhmään tilapäisesti kuin erittäin perustellusta syystä.
Pedagogisia tuen muotoja tai järjestelyjä ovat mm. varhaiskasvatuksen toistuvien toimintojen ja
struktuurin luominen lapsen päivän rakenteeseen, sensitiiviset ja saavutettavat vuorovaikutus- ja
kommunikointitavat
(kuten puhetta korvaavat kommunikaatiomenetelmät) ja lapsen tarpeisiin vastaamisen edellyttä-
mät yhteiset pedagogiset toimintatavat ja -menetelmät. Pedagogisia tukimuotoja ovat myös toi-
minnan suunnittelu, havainnointi, dokumentointi ja arviointi sekä erityisopettajan antama opetus
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ja konsultaatio.

11.2 Yleinen tuki

Yleinen tuki ei edellytä hallintopäätöstä, vaan tukea annetaan aina tuen tarpeen ilmetessä. Lapsi
voi myös tarvita tilapäisesti apuvälineitä tai avustamis- tai tulkitsemispalveluita tai säännöllistä eri-
tyisopettajan opetusta voidakseen osallistua varhaiskasvatukseen. Tällöin tehdään erillinen hallin-
topäätös tukipalveluista, ilman tehostettua tai erityistä tukea. Tukipalvelut kirjataan lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmaan.
Erityisopettajan toteuttamasta lapsen tai lapsiryhmän havainnoinnista tai tuen tarpeen arvioin-
nista ei tehdä hallintopäätöstä. Säännöllisestäkään varhaiskasvatuksen erityisopettajan ryhmässä
käynnistä ei tehdä hallinnollista päätöstä, jos se on normaalia toimintakäytäntöä, joka tehdään las-
ten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja henkilökunnan tukemiseksi ja osaamisen lisäämiseksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio

Yksityisellä palveluntuottajalla on käytössään päiväkodin sijaintikunnan varhaiskasvatuksen erityis-
opettajan konsultaatio, mikäli huoltajien, lapsiryhmän henkilöstön ja yksikön johtajan kanssa on
todettu, että yleinen tuki ei riitä. Ennen yhteydenottoa erityisopettajaan yleisen tuen toteutumista
on arvioitu ja dokumentoitu. Erityisopettaja käy havainnoimassa ja arvioimassa pedagogiikan ja
yleisen tuen toteutumista lapsiryhmässä. Tukea tehostetaan, mikäli
yleinen tuki todetaan riittämättömäksi lapselle.

Erityisopetus

Lapselle annettavan osa- tai kokoaikaisen erityisopetuksen järjestämisestä vastaa palveluntuottaja

11.3 Tehostettu tuki

Tehostettu tuki toteutetaan lapsen omassa ryhmässä osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toi-
mintaa erilaisia pedagogisia, rakenteellisia ja tarvittaessa hoidollisia tukitoimia käyttäen. Tehostet-
tua tukea saava lapsi on otettava huomioon päiväkodin henkilöstön mitoituksessa tai lapsiryhmän
koossa. Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuki-
muodoista. Tehostetusta tuesta hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuksesta järjestämisvas-
tuussa oleva kunta eli lapsen kotikunta.

Mahdollinen korotettu palveluseteli edellyttää varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa yhdessä
sovittujen tuen menetelmien ja toimintamallien toteuttamista ja dokumentointia sekä niiden
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säännöllistä arviointia. Mikäli lapsi tarvitsee tehostettua tukea, edellytetään yhteistyötä palvelun-
tuottajan sijaintikunnan ja lapsen kotikunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajien kesken lapsen
tukea suunniteltaessa. Henkilöstön tulee tarvittaessa osallistua koulutuksiin, jotka vahvistavat te-
hostetun tuen antamiseen liittyvää osaamista.

11.4 Erityinen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden
toteutumisen arviointiin. Mikäli lapsi tarvitsee erityistä tukea, edellytetään yhteistyötä palvelun-
tuottajan sijaintikunnan ja lapsen kotikunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajien kesken lapsen
tukea suunniteltaessa. Erityisen tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia tai kuntoutusta, mutta
lapsen tuen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun voivat osallistua lapsen kehitystä ja oppimista tu-
kevat muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot. Jos tuen tarpeen arviointi edellyt-
tää sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten asiantuntemusta, on näiden osallistuttava arvioin-
nin tekemiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä.

Erityisestä tuesta hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuksesta järjestämisvastuussa oleva kunta
eli lapsen kotikunta. Erityistä tukea saava lapsi on otettava huomioon päiväkodin henkilöstön mi-
toituksessa.

Mahdollinen korotettu palveluseteli edellyttää varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa yhdessä
sovittujen tuen menetelmien ja toimintamallien toteuttamista ja dokumentointia sekä niiden
säännöllistä arviointia. Lapsen ohjaus vaatii usein erityisosaamista ja osallisuuden varmistaminen
vaatii erityistä huomiota. Henkilöstön tulee tarvittaessa osallistua koulutuksiin, jotka vahvistavat
erityisen tuen antamiseen liittyvää osaamista.

11.5 Palvelusetelin arvon korottaminen lapsen kasvun ja oppimisen tuen perusteella

Hallintopäätöksen lapsen tehostetusta tai erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tekee varhaiskas-
vatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta eli lapsen kotikunta. Lapsen kotikunta tekee myös pää-
töksen palvelusetelin arvon korottamisesta. Palvelusetelin arvoon on mahdollisuus saada korotus
lapsen tehostetun tai erityisen tuen edellyttämien lisäresurssien perusteella. Tehostettua tai eri-
tyistä tukea saava lapsi on otettava huomioon lasten tai henkilöstön lukumäärässä, jollei päiväko-
dissa ole lasta tai lapsia varten avustajaa.

Tuen resursointi on aina yksilöllistä, kunkin lapsen tarpeiden mukaista. Palvelusetelin korotus voi
olla 1,5-2 ja se sovitaan aina lapsikohtaisesti.
Palvelusetelin korotus edellyttää sitä, että lapsimäärä ryhmässä on mahdollista pienentää (ryhmä
ei ole laskennallisesti täynnä) tai korotus käytetään osa-aikaisen tai kokoaikaisen lisähenkilön palk-
kaukseen. Korotetulla palvelusetelillä kustannetaan myös lapsen mahdollisesti tarvitsema erityis-
opetus. Palvelutuottajan tulee todentaa sovitun tuen resursoinnin eli rakenteellisen
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tuen toteutuminen, mahdollisen erityisopetuksen ja sovittujen pedagogisten menetelmien käyt-
töönotto lapsiryhmässä.

Keskustelu palvelusetelin korotuksesta osana tehostetun tai erityisen tuen toteuttamista käydään
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Päiväkodin sijaintikunnan varhaiskas-
vatuksen erityisopettaja osallistuu ko. keskusteluun. Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa esityk-
sen laatimisesta liitteineen Hämeenkyrön kunnan lomakkeelle, jonka huoltajat allekirjoittavat. Var-
haiskasvatuksen erityisopettaja kirjaa oman esityksensä lomakkeelle. Palvelusetelin korotusesitys
voidaan tehdä toimintavuodeksi kerrallaan, mutta sitä voidaan tarkistaa myös kesken voimassa-
oloajan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja tuen toteutumisen arvioinnin yhteydessä tarkiste-
taan palvelusetelin mahdollinen muutoksen tarve. Palvelusetelin muutos astuu voimaan hake-
musta seuraavan kuukauden alusta ja voidaan tehdä kuluvan toimintavuoden eli heinäkuun lop-
puun saakka. Muutos voidaan myöntää takautuvasti korkeintaan yhden kuukauden ajalta. Lapsen
korotettu kerroin kirjataan asiakastietojärjestelmään kunnan viranomaisen toimesta ja korotuksen
tulee näkyä lapsiryhmän laskennallisessa koossa tai henkilökunnan määrässä tai rakenteessa.

Palvelusetelin korotus puretaan tai sitä pienennetään, mikäli lapsen tuen tarvetta arvioitaessa on
todettu, että lievemmät tukitoimet riittävät. Mikäli kunnan valvontaviranomaisten työn tuloksena
todetaan, ettei yksikkö ole noudattanut palvelusetelin korotuksen perusteisiin liittyviä velvoitteita,
voidaan päätös palvelusetelin korotuksesta kumota yksipuolisesti. Tämä ei kuitenkaan kumoa lap-
sen tehostetun tai erityisen tuen hallintopäätöstä.

Tuen järjestämisen vastuut

- lapsen kotikunta

 hallintopäätös tukipalveluista ilman tehostettua tai erityistä tukea (voimassa toistaiseksi)
 hallintopäätös lapsen tehostetusta tai erityisestä tuesta, sisältäen lapsen tarvitsemat

▪ pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen muodot
▪ apuvälineet
▪ avustamispalvelut
▪ tulkitsemispalvelut
▪ osa-aikainen erityisopetus, erityisopettajan konsultaatio

 maksaa korotetun palvelusetelin palveluntuottajalle erilliseen päätökseen perustuen
▪ päätös voimassa korkeintaan kuluvan toimintavuoden loppuun (31.7.)

-päiväkodin sijaintikunta
 vastaa siitä, että päiväkodin henkilökunnalla on mahdollisuus erityisopettajan konsultaati-

oon ja tukeen liittyvään palveluohjaukseen.
 vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen arvioin-

tiin ja tuen järjestämisen suunnitteluun

- palveluntuottaja
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 vastaa henkilöstön kelpoisuuksista
 vastaa lapsiryhmien ja henkilöstön rakenteesta yhdessä päiväkodin johtajan kanssa
 vastaa lapsen tukeen liittyvien resurssien käytöstä kunnan kanssa sovitulla tavalla
 vastaa omalta osaltaan henkilöstön tukeen liittyvästä osaamisesta ja osaamisen kehittämi-

sestä
 huolehtii tiedonsiirrosta yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen vaihtaessa varhaiskasvatus-

yksikköä
 vastaa lapsen tarvitsemasta erityisopetuksesta

- päiväkodin johtaja
  vastaa laadukkaasta varhaiskasvatuksesta
 huolehtii, että henkilöstö laatii tukea tarvitseville lapsille tuen suunnitelmat osana lapsen

varhaiskasvatussuunnitelmaa ja, että nämä suunnitelmat arvioidaan säännöllisesti
 vastaa siitä, että kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset arviointimenetelmät ovat

käytössä
 vastaa varhaiskasvatuksessa annettavasta tuesta

henkilöstön ajantasaisesta osaamisesta lasten tuen tarpeita vastaavalla tavalla

- varhaiskasvatuksen erityisopettaja (palveluntuottajan sijaintikunta)
 konsultoi henkilökuntaa
  kun lapsen tuen tasoa muutetaan

▪ osallistuu yhteistyöhön huoltajien kanssa
▪ vastaa lapsen tukeen liittyvästä palveluohjauksesta
▪  osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin
▪ osallistuu tuen toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin

- varhaiskasvatuksen erityisopettaja (lapsen kotikunta)
 mukaan palvelusetelin korotukseen liittyvään prosessiin, kun lapsen tehostetun tai erityi-

sen tuen tarve on todettu
 vastaa palveluohjauksesta, kun suunnitellaan lapsen paluuta kotikuntaan varhaiskasvatuk-

seen tai esiopetukseen

- varhaiskasvatuksen erityisopettaja (palveluntuottaja järjestää/ostaa/hankkii)


vastaa lapsen erityisopetuksesta
▪ kokoaikaista tai osa-aikaista
▪ lapsikohtaista ja/tai ryhmässä toteutettavaa
▪ samanaikaisopetusta ja yhteisopettajuutta lapsen ryhmän opettajan kanssa

 palvelusetelipäiväkodin erityisopetus voidaan järjestää esim. seuraavilla tavoilla

▪ palveluntuottajalla oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja
▪ palveluntuottajilla yhteinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja
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▪ kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja
• kunta laskuttaa erityisopetuksesta eli määritellään hinta
▪  yksityiseltä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta
esim. toiminimi

- varhaiskasvatuksen opettaja
 vastaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta
 vastaa lapsiryhmän pedagogisesta suunnittelusta ja -suunnitelmasta
 vastaa lapsen tuen tarpeen havainnoinnista, dokumentoinnista ja arvioinnista
 vastaa tuen toteuttamisen suunnittelusta ja arvioinnista yhteistyössä varhaiskasvatuksen

erityisopettajan kanssa
 vastaa tuen toteuttamisesta

- lapsiryhmän henkilöstö osallistuu koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan
 lapsen tuen tarpeen havainnointiin, arviointiin ja dokumentointiin
 tuen antamiseen
 yhteistyöhön huoltajien kanssa.
  toimintakulttuurin, toimintatapojen ja oman osaamisen kehittämiseen.

12 VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VAHINGONKORVAUKSET

Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelujen tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä
palvelujen tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palvelujen tuot-
tajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista.

13 TOIMIMINEN POIKKEUSTILANTEISSA

Ennakoimattomissa poikkeustilanteissa kunnalla on oikeus muuttaa sääntökirjaa välittömästi tilan-
teen vaatimalla tavalla sivistyslautakunnan päätöksellä.

Kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa tai korvata poikkeustilanteessa mahdollisesti tarvittavia ma-
teriaaleja tai välineitä palvelun tuottajalle.

14 ESIOPETUKSEN TUOTTAMINEN PALVELUSETELIN YHTEYDESSÄ

Kunta järjestää perusopetuslain mukaista esiopetusta kunnassa asuville lapsille oppivelvollisuuden
alkamista edeltävänä vuonna. Kunta voi hankkia esiopetusta ostopalveluna ja esiopetusta täyden-
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tävää varhaiskasvatusta palvelusetelillä tämän sääntökirjan mukaisesti. Esiopetusta ei voida ra-
hoittaa palvelusetelillä. Hämeenkyrössä yksityisten järjestämä esiopetus kilpailutetaan. Paikkojen
ostamisesta päättää hallintosäännön määrittämä viranhaltija.

Esiopetuksen osalta palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan perusopetuslakia sekä esiopetusta
ohjaavia asiakirjoja. Päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan varhaiskasvatuslain
säädöksiä ryhmäkoosta ja henkilöstömitoituksesta.

15 KUNTA ON REKISTERINPITÄJÄ

Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötieto-
laissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa,
mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Palvelusetelillä palvelua järjestettäessä ja toteu-
tettaessa syntyvät asiakaskirjat ovat viranomaisen asiakirjoja.

Vaikka palvelujen tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kunta rekisterin-
pitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olen-
naiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kunnan omaan asia-
kasrekisteriin.

Palvelujen tuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttami-
sen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa.
Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat hoidon, kasvatuksen ja
opetuksen kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden.

Palvelujen tuottajan tulee toteuttaa asiakirjojen käsittely vastaavasti kuin laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää. Jos palvelujen tuottaja laatii toimin-
nassaan asiakirjoja manuaalisesti, kunnan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan, että palvelu-
seteliä käytettäessä kyseiset asiakirjat viedään sähköiseen järjestelmään vastaavasti kuin kunnan
itsensä tuottamissa palveluissa.

16 VEROTUS

16.1 Tuloverotus

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli
a) myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin
b) on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle
c) ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuk-
sessa.

16.2 Arvonlisäverotus
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Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja ta-
varoiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaalivi-
ranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka
tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta,
kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä
muusta tällaisesta toiminnasta.

17 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelujen
tuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelujen tuottajan hyväksyttyjen palvelu-
jen tuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta.

 Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveyspalvelua
tuottavaan yksityiseen palvelun tuottajaan, mutta palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan tä-
män sääntökirjan ehtoja.

17.1 Palvelujen tuottajan poistaminen palveluntuottajarekisteristä

Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelujen tuottajalle myönnetty valtuutus toimia palvelusetelijärjes-
telmässä ja poistaa palvelujen tuottajan nimi hyväksyttyjen palvelujen tuottajien luettelosta välit-
tömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:

1. sääntökirjaa ei noudateta;

2. palvelujen tarjoaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta sopimuksen/si-
toumuksen tai sen liitteiden ehtoja. Mikäli palvelun tuottajaa joudutaan huomauttamaan kirjalli-
sesti samasta asiasta kahden (2) vuoden sisään (jo korjatusta asiasta); tai

3. palvelujen tuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään
mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa
tulla asetetuksi selvitystilaan; tai

4. palvelujen tuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimin-
taan liittyvässä rikoksessa.

18 SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT

Kunta ja palvelujen tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat
yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sitoumuksen toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.

19 SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN

Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin.
Kunta ilmoittaa muutoksista palvelujen tuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen
jälkeen.
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Mikäli palvelujen tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä
kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä.
Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palvelun tuottaja noudattamaan
muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusi-
kymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta.

20 SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.


