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Sääntökirjan yleinen osa 
 

1 Palveluseteli 
 
Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveys-
palvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kus-
tannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palvelusetelillä tarkoitetaan toisin sanoen 
kunnan sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle nii-
den kustannusten korvaamiseksi, joita palvelujen tuottajalla on aiheutunut asiakkaalle tuote-
tusta palvelusta. 
 
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. 
Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin 
muillakin tavoin järjestetyssä sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjäl-
lä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa palvelun tuottaja 
kunnan hyväksymien palvelun tuottajien joukosta. 
 
Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). 
Palvelusetelilakia sovelletaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavista sosiaali- ja terveys-
palveluista. Lakia ei näin ollen sovelleta julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. 
Palvelusetelijärjestelmässä sopimusosapuolina ovat asiakas ja palvelun tuottaja. Kunta ei tule 
sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa. 
 
 

2 Määritelmät 
 

Tässä sääntökirjassa tarkoitetaan: 

2.1 kunnalla 
päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottanutta Huittisten kaupunkia. 

2.2 asiakkaalla 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:1 kohdassa tar-
koitettua asiakasta. 

2.3 palvelusetelillä 
järjestämisvastuussa olevan kunnan päivähoitopalvelun saajalle myöntämää si-
toumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennal-
ta määräämään arvoon asti. 

2.4 tulosidonnaisella palvelusetelillä 
palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja 
säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen so-
siaalihuoltolain 3 a luvussa. 

2.5 omavastuuosuudella 
sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuottaman palvelujen hinnasta, jota kunnan 
myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. 
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3 Sääntökirja 
 
Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palve-
lun tuottajille. 
 
Yksityinen palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alka-
en, kun palvelujen tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien päivähoitopalvelujen 
tuottajaksi. 
 
Päivähoitopalvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelujen 
tuottaja ja asiakas. Tämän sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. 
 

4 Päivähoitopalvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö 
 

 Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036) 

 Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239) 

 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
29.4.2005/272 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050272) 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734) 

 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812) 

 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417  
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417) 

 Henkilötietolaki 22.4.1999/523  
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523) 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
9.2.2007/159 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159) 

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) 

 Kansanterveyslaki 28.1.1972/66  
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066) 

 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta 380/2009 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090380) 

 Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38  
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038) 

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 (lähinnä 6 §, jossa edellytetään oma-
valvontasuunnitelmaa) 8/2012  
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922) 
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5 Asiakkaan asema 
 
Asiakas tekee päivähoitopaikan valinnan ja se pyritään mahdollisuuksien mukaan toteut-
tamaan. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kau-
pungin tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin. Palvelusetelin 
saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun hankki-
misesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kulut-
tajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelu-
jen tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. 
 
Kunnan on selvitettävä ja tiedotettava asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäes-
sä, palvelusetelin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen 
perusteet ja arvioitu omavastuuosuuden suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Lo-
pullinen palvelusetelin arvo lasketaan kunnan toimesta asiakkaan toimittaman tulonselvi-
tyksen jälkeen. 
 
Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot. Asiakkaalle 
on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suos-
tumuksestaan riippumatta hankkia. Hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua muualta 
hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä. Asiakas täyttää palveluseteli-
hakemuksen ja liittää hakemukseensa tulotietojen varmistamista varten asianmukaiset 
liitteet. Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilain lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annettua lakia. 
 
Tieto hyväksytyistä palvelujentuottajista ja heidän asiakasmaksuistaan löytyy kunnan In-
ternet-sivustolta www.huittinen.fi. Palvelujen tuottaja ja asiakas sopivat erikseen asiakas-
suhteesta ja palvelun aloituksesta. 
 
 

6 Palvelusetelin arvo ja palvelusetelipalvelun hinnoittelu 

6.1 Hinnoittelu 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä tiettyjen asiak-
kaalle maksuttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan 
palvelusetelin arvo tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuu-
osuutta. 
 
Päivähoitopalvelut ovat tämän määrittelyn ulkopuolella, eli asiakkaalta voidaan periä oma-
vastuuosuus. Päivähoidossa palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Mi-
käli hoitopaikan hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, perii palvelujen tuottaja tämän 
erotuksen asiakasmaksuna asiakkaalta. Asiakkaan omavastuuosuus saa Huittisten 
kaupungissa olla enintään 10 euroa/kk/lapsi.  
 
Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta. 
 
Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, palvelusetelin arvosta on annettava päätös 
asiakkaalle. Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen palvelusetelin arvon mää-
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räämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:ssä. 
 
Palvelusetelin arvoa määrättäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma- 
aloitteisesti palvelun tuottajalta. 
 

6.2 Voimassaoloaika ja palvelusetelin päättyminen 
 
Palveluseteli on voimassa toistaiseksi ja se myönnetään vähintään kuukauden kestävään 
hoitosuhteeseen. Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa 
tai lapsi siirtyy esiopetuksen piiriin. Oikeus palveluseteliin lakkaa, mikäli perhe ei käytä 
heille myönnettyä päivähoitopaikkaa 60 päivään (ei koske kesäajan kuukausia: kesäkuu, 
heinäkuu, elokuu). Mikäli asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa, maksetaan palveluseteliä 
irtisanomispäivään asti. Palvelujen tuottajalla on oikeus periä asiakkaan omavastuuosuus. 
Mikäli palveluntuottaja joutuu irtisanomaan asiakkaan kanssa allekirjoitetun palvelusopi-
muksen, juridisesti perustellusta syystä, maksetaan palveluseteliä irtisanoutumiskuukau-
den loppuun. Irtisanomissäännöt tulee olla myös kunnan tiedossa. 
 

6.3 Palvelusetelin arvo 
 
Palvelusetelin arvon määräytymisessä ja muuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita 
kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuissa. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä 
sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin arvo määrätään toistaiseksi. Pal-
velusetelin arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti 
muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan mak-
sun perusteena olevien perheen bruttotulojen muutos vähintään kymmenellä (10 %) pro-
sentilla. Palvelusetelin arvon korottamista/laskemista koskevasta asiasta on tehtävä pää-
tös. Päätös palvelusetelin arvosta tehdään kunnan asiasta päättävän viranomaisen toi-
mesta. 
 
Muutoksia palvelusetelin arvoon voidaan tehdä takautuvasti enintään vuoden ajalta, mikäli 
palvelusetelin määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajan-
sa antamiin virheellisiin tietoihin. Asiakkaan on toimitettava tarvittavat asiakirjat päätöksen-
tekoa varten. 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. 
 
Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korke-
ammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen ela-
tusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen. 
 
Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen, yksityisen hoidon tukeen, kotihoi-
dontukeen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena. 
 
Jos lapsi asuu vuoroviikoin kummankin huoltajan luona ja elatusavusta ja pääasiallisesta 
asumisesta ei ole sopimusta, otetaan huomioon ko. lapsen sekä hänen molempien huolta-
jiensa tulot. Kummallekin huoltajalle lähetetään lapsesta oma arvoseteli. Palvelujen tuotta-
ja sitoutuu huomioimaan tämän omavastuuosuuden suuruudessa ja jakamisessa. 
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6.4 Palvelusetelipäätöksestä tiedottaminen 
 
Päätös tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta, arvon korottamisesta ja toimielimen oi-
kaisuvaatimuksesta voidaan toimittaa asiakkaalle tiedoksi kirjeellä postitse tai sähköisessä 
muodossa asiakkaan osoittamaan paikkaan. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtu-
neen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kul-
jetettavaksi asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Muilta osin noudatettavasta menettelys-
tä säädetään hallintolaissa. 
 
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan pää-
tökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Asiakas saa tehdä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista kirjallisen oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja opetuslautakunnalle. 
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 päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Päivähoidon palvelusetelin hinta hyväksytään Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuslau-
takunnassa. 
 
Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansio-
tasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että 
sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. 
Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Palve-
lusetelin arvoa tarkistetaan aina parillisen vuoden keväällä 30.4. 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) desimaa-
lin tarkkuuteen. Mikäli palvelusetelin hintaan on indeksikorotuksen lisäksi tehtävä muutok-
sia (esim. palvelun tarpeiden muuttumisen takia) käydään niistä kunnan ja palveluntuottaji-
en kanssa erilliset neuvottelut ja muutokset tulevat voimaan yleisen osan kohdan 15 mu-
kaan. 
 
 

7 Palvelun tuottajan velvoitteet 

7.1 Yleiset vaatimukset 
 
Palvelujen tuottaja on palvelusetelijärjestelmässä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnas-
ta annetussa laissa (922/2011) tarkoitettu palvelun tuottaja ja sitoutuu täyttämään seuraa-
vat palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot ja päivähoitolain (36/1973) ja 
-asetuksen (239/1973) edellytykset. Lisäksi toimintaa ohjaavat kohdassa 4 mainitut lain-
kohdat. 
 
Kunnalla on oikeus vaatia palvelujen tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun 
riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 
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a) Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 
Palvelujen tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekiste-
rissä. 

b) Vähimmäispalvelutaso 
Palvelujen tuottajan palvelutason tulee vastata kunnan oman päivähoitopalvelun laa-
tutasoa, joka määritellään liitteessä 1 (Päivähoitotoiminnan ehdottomat kelpoisuus-
ehdot ja laatuvaatimukset). 

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

d) Kunnan asettamat muut vaatimukset 
Kunta voi neuvotella yksittäisen palvelujen tuottajan kanssa mahdollisista lisäpalveluis-
ta tai erityisistä palveluista, joita se haluaa palvelujen tuottajan erillisissä tapauksissa 
tuottavan. Näistä erillisistä vaatimuksista käydään tarvittaessa neuvottelu palvelujen 
tuottajan kanssa. Kunta voi esittää, että palvelujen tuottaja ylittää tietyt minimiedelly-
tykset esimerkiksi resurssiensa puolesta, mutta tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä 
palvelujen tuottajaa suosivaan ja toisia syrjivään muotoon. Edellä mainittu syy erillisis-
tä vaatimuksista ja neuvotteluista voi olla esim. alueella tapahtuva muutos asiakas-
kunnassa ja heidän palvelujen tarpeessaan. Tämän säännöksen tarkoituksena on an-
taa kunnalle joustavat mahdollisuudet huomioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän eri-
tyistarpeet. 

 

7.2 Muut yleiset ehdot 
 
Huittisten kaupungin tuottaman ja tukeman päivähoidon tavoite on, että myös tukea tar-
vitsevien lasten päivähoitopalvelut järjestetään lähipalveluna riippumatta palveluntuotta-
jasta. Tämä edellyttää kaupungin oman tuotannon asiantuntemuksen hyödyntämistä 
niissä tilanteissa, joissa esim. tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi on yksityises-
sä päivähoidossa. Tuen edellyttämät resurssit sovitaan yksilökohtaisesti samoin kuin tu-
en järjestämisen edellyttämä palvelusetelin arvo. Tuen järjestämisen periaatteet määritel-
lään sääntökirjan erityisessä osassa. 
 
Palvelujen tuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot: 
 
a) Palvelujen tuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen 

laadun valvonnasta sekä palvelujen osalta asiakasturvallisuudesta. Kuntaa tulee eri-
tyisesti informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista 
syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

 
b) Palvelujen tuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtu-

man yhteydessä. Palvelujen tuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsitte-
lyssä ja (esimerkiksi) huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. 
Palvelujen tuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999), 
laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä 
muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Kunta on palve-
lusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa 
tarkoitettu rekisterinpitäjä. 
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c) Asiakasrekisteri ylläpidetään kunnan päivähoidon asiakasrekisterijärjestelmän avulla. 

Palveluntuottaja luo ja säilyttää asiakastietonsa omassa yksikössään ja luovuttaa tar-
vittavat alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle hoitosuhteen päätyttyä. Palvelujen tuottaja 
säilyttää arkistoitavat asiakirjat kuten henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen 
oikeus omien asiakastietojensa tarkistamiseen ja hän voi erillisellä hakemuksella pyy-
tää tietonsa nähtäväksi. Kunta vastaa syntyneiden asiakastietojen arkistoinnista pal-
velun päätyttyä. 

 
Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjo-
jen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). 
Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelle-
taan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsit-
telyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (159/2007). 

 
d) Palvelujen tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan 

mukaista. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda 
tarpeetonta sosiaalipalvelujen kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua ver-
tailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä 
palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. 

 

Hinnoissa on selvittävä myös hintojen voimassaolo, maksu kesäajan hoidosta ja 
kuusivuotiaiden päivähoidon hinta. 

 
e) Hyväksytyllä palvelujen tuottajalla on osoitettava päivähoitolain, -asetuksen ja sosi-

aalihuollon kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 804/92 4 ja 5 §:n mukaiset kel-
poisuusehdot täyttävä henkilöstö. Edelleen tuottajan on nimettävä toimintayksikön 
toiminnasta vastaava kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. 

 
f) Palvelujen tuottaja vastaa itse varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta. 
 
g) Palvelujen tuottaja vastaa mahdollisten alihankkijoidensa tuottamista tukipalveluista. 
 
h) Yksityisen sosiaalipalvelulain (922/2011) vaatima omavalvontasuunnitelma laaditta-

va viimeistään 6 kk toiminnan aloittamisesta. 
 

8 Muistutukset, kantelut, vahinkoilmoitukset ja asiakasvalituk-
set 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaan oikeusturvakeinoja ovat toimintayksikön vastaaval-
le johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä 
kohtelustaan päivähoitoa valvovalle kunnan viranomaiselle ja aluehallintovirastoon. Rek-
lamaatiotilanteessa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanil-
leen eli palvelujen tuottajalle ja voi ilmoittaa kunnan valvovalle viranomaiselle ja/tai alue-
hallintovirastoon. 
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Palvelujen tuottajan tulee raportoida kunnalle mahdollisimman pian tai viimeistään kah-
den viikon kuluttua palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista valituksista, kanteluista 
ja hoitovahinkoilmoituksista sekä ilmoittaa tehdyistä korjaavista toimenpiteistä. 
 
 

9 Kunnan velvoitteet 
 

Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelujen tuottajat palveluseteli-
lain edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee ottaa palvelujen tuottajan valintaa koskeva asia 
käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun tuottajan ilmoittautumisesta ja tehtä-
vä päätös palvelujen tuottajan 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 palve-
lusetelitoimintaan, on kunnan hyväksyttävä päiväkoti (tilat, ympäristö, henkilökunta). 
Palvelujen tuottaja lähettää ilmoituksen aluehallintovirastoon. 
 
Kunnalla on velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua. 
Kunnan tulee täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vä-
himmäisedellytykset. 
 
Jos palvelun tuottajan hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelu-
jen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista, kunnan tulee poistaa palvelujen tuottaja 
palvelusetelijärjestelmästä. 
 
Mikäli tuottajarekisteriin hyväksytty palveluntuottaja vuokraa tai myy liiketoimintansa, lii-
ketoiminnan jatkaminen edellyttää että kunta hyväksyy ko. palveluntuottajan tuottajare-
kisteriin. Kunnalla on muuttuneissa olosuhteissa oikeus arvioida, täyttääkö toiminta kun-
nan edellyttämät sopimusehdot ja laatukriteerit. 
 

Kunnan on asiakasohjauksen yhteydessä selvitettävä asiakkaalle tämän asema palve-
luseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuu-
den määräytymisen perusteet ja arvioitu omavastuuosuuden suuruus sekä vastaavasta 
palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräy-
tyvä asiakasmaksu. 
 
Kunnan täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan 
hänen suostumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua 
muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. 
 
 

10  Vastuut, vakuutukset ja vahingonkorvaukset 
 

Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelujen tuottajan vakuutuksesta ja viime 
kädessä palvelujen tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vas-
taa palvelujen tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. 
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11  Kunta on rekisterinpitäjä 
 

Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henki-
lötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitelles-
sään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Palvelusetelillä palvelua 
järjestettäessä ja toteutettaessa syntyvät asiakaskirjat ovat viranomaisen asiakirjoja. 
 

Vaikka palvelujen tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kunta 
rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteutta-
misen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päätty-
essä aina kunnan omaan asiakasrekisteriin. 
 

Palvelujen tuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteut-
tamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vai-
heissa. 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 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää. Jos palvelujen tuot-
taja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, kunnan tulee huolehtia mahdollisuuk-
sien mukaan, että palveluseteliä käytettäessä kyseiset asiakirjat viedään sähköiseen 
järjestelmään vastaavasti kuin kunnan itsensä tuottamissa palveluissa. 
 
 

12 Verotus 

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

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen 
tuloverotuksessa. 
 
12.2 Arvonlisäverotus 
 
Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palve-
lujen ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoitta-
maa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan 
harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, las-
ten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammais-
ten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. 
 
 

13 Sääntökirjan noudattamisen valvonta 
 

Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten pal-



12
 

velujen tuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelujen tuottajan hyväk-
syttyjen palvelujen tuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asi-
akkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveys-
palvelua tuottavaan yksityiseen palvelun tuottajaan, mutta palvelujen tuottaja sitoutuu 
noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja. 

13.1 Palvelujen tuottajan poistaminen palveluntuottajarekisteristä 
 

Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelujen tuottajalle myönnetty valtuutus toimia palve-
lusetelijärjestelmässä ja poistaa palvelujen tuottajan nimi hyväksyttyjen palvelujen tuot-
tajien luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 
 

1. sääntökirjaa ei noudateta; 

2. palvelujen tarjoaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta sopimuk-
sen/sitoumuksen tai sen liitteiden ehtoja. Mikäli palvelun tuottajaa joudutaan huo-
mauttamaan kirjallisesti samasta asiasta kahden (2) vuoden sisään; 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 elinkei-
notoimintaan liittyvässä rikoksessa. 

 
 

14 Sääntökirjan vastuuhenkilöt 
 

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

15 Sääntökirjan muuttaminen 
 

Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 
määräyksiin. 
 
Kunta ilmoittaa muutoksista palvelujen tuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemi-
sen jälkeen. Mikäli palvelujen tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tu-
lee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutos-
ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu 
palvelun tuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päi-
västä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimit-
tamisesta. 
 
 

16 Sääntökirjan voimassaoloaika 
 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 


