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17 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat 
 
Päivähoidon palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkin-
nanvarainen etuus. 
 
Palveluseteli voidaan myöntää Huittisten kaupungin asukkaalle, joka olisi muutoinkin oi-
keutettu päivähoitopalveluun Huittisten kaupungin kunnallisessa päivähoidossa. Palve-
luseteli voidaan myöntää päivähoidon järjestämiseen yksityisessä päiväkodissa, joka on 
hyväksytty palvelusetelituottajaksi. 
 
Palveluseteli voidaan myöntää vain päivähoito-oikeuden piirissä olevien lasten päivähoidos-
ta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli on lapsikohtainen. 
 
Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän (4) kuukauden kuluessa sen voimassaolopäivästä 
lukien. Palvelusetelin saanut huoltaja tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen h oitosopi-
muksen palvelun antamisesta. Palveluntuottaja toimittaa kopion sopimuksesta palvelusete-
lin myöntäjälle. 
 

17.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen 
 
Palveluseteli haetaan ennen päivähoidon alkamista. Palveluseteli voidaan myöntää aikai-
sintaan hakukuukauden alusta alkaen. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi. 
 
Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, palveluntarpeen (kokopäivä/osapäivähoito) ja 
lapsen kanssa samassa taloudessa asuvien bruttotulojen mukaan. Perheen kokona otetaan 
huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt 
sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Palve-
luseteliä koskevan lapsen saama elatusapu/-tuki lasketaan perheen tuloihin mukaan. 
 
Huoltajien maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun 
hinnan välinen erotus. 
 
Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus, perhe toimittaa Huittisten kaupungin varhaiskasva-
tuksen toimistoon molempien vanhempien allekirjoittaman sopimuksen, josta selviää lapsen 
asuminen vanhempiensa luona. Palveluseteli myönnetään lapsen hoidon tarpeen perusteel-
la jommallekummalle vanhemmalle tai molemmille. 
 
 

18 Henkilökunnan pätevyysvaatimukset ja henkilökunnan määrä 
 
Palvelujen tuottajan henkilöstön on täytettävä vähintään päivähoitolain (36/1973) ja -
asetuksen (239/1973) edellyttämä henkilökunnan määrä sekä sosiaalihuollon henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain edellyttämät henkilökunnan pätevyysvaatimukset 
(2005/272, §:t 7, 8,10,15,16 ja 17). Päiväkodissa tulee olla vähintään joka kolmannella hoi-
to- ja kasvatustehtävissä toimivalla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuseh-
doista annetun asetuksen 7 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kas-
vatustehtävissä toimivilla 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Palvelujen tuottaja vas-
taa toimintayksikössään siitä, että lapsiryhmien lapsimäärä on päivähoitolain ja -asetuksen 
mukainen. 
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Palveluntuottajan vastuulla on huolehtia henkilökunnan riittävästä täydennyskoulutuksesta. 
Palveluntuottaja mahdollistaa henkilökunnan osallistumisen sosiaalihuoltolain 53 § 
(28.1.2005/50) edellyttämään henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä Huittisten kau-
pungin tarjoamaan varhaiskasvatukseen liittyvään koulutukseen. 
 
Kun uusi tuottaja aloittaa toiminnan tai omistaja vaihtuu, tuottaja huolehtii, että yksikön vas-
tuuhenkilöllä on 7 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito lasten päivähoidon 
ammatillisiin johtotehtäviin. Riittävä johtamistaito edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen 
lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamis-
taitoa (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). 
 
 
19 Palvelusetelin arvon laskutus Huittisten kaupungilta 
 
Palveluntuottaja laskuttaa Huittisten kaupunkia kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden 
5. päivään mennessä toteutuneiden hoitopaikkojen mukaisesti. Huittisten kaupunki maksaa 
laskun 14 päivän kuluessa sen saapumisesta. Laskuun liitetään luettelo laskutuskuukauden 
palveluseteliasiakkaista ja heidän palvelutarpeistaan. Suorituksen viivästyessä kaupunki 
maksaa sille voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Kaupunki vastaanottaa 
myös verkkolaskuja. 
 
Kaupunki maksaa palveluntuottajalle vain myönnetyn palvelusetelin mukaisesti käytetystä 
palvelusta. 
 
Lapsen aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden palvelusetelin arvo laskute-
taan kalenteripäivien mukaisesti. Viimeinen hoitopäivä on aina arkipäivä ja samalla viimei-
nen laskutuspäivä. 
 
Hoitopäivän arvo on palvelusetelin kuukausiarvo jaettuna kalenteripäivillä. 
 
19.1 Palvelusetelin arvoon vaikuttavat kertoimet 
 
Palvelusetelin laskennallinen arvo on 810 €/kk (yli 3-vuotias lapsi). 
 
a) Alle kolmevuotias lapsi 

Alle kolme vuotiaan lapsen palvelusetelin arvo määräytyy kertomalla yli 3-vuotiaan pal-
velusetelin arvo 1,5:llä. Lapsen täyttäessä kolme vuotta setelin arvo muuttuu syntymä-
päivää seuraavan kuukauden alusta lukien. 

 
b) Osapäivähoito (enintään 5 tuntia/päivä) 

Kerroin on 0,54 alle 3-vuotiaan ja yli 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvosta. 
 
Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään palveluntuottajan määrittämä rakenteellisen hoito-
paikan hinta, kuitenkin enintään 810 euroa kuukaudessa. 
 
19.2 Palvelusetelioikeuden ja arvon tarkistaminen 
 
Oikeus palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan, mikäli 
1. Perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %) 
2. Perheen koko tai lapsen palveluntarve muuttuu 
3. Lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat 
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Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatustoimis-
toon palvelusetelimuutoslomakkeella. Muuttuneiden tietojen perusteella tehdään uusi palve-
lusetelipäätös. 
 
Huittisten kaupunki ei maksa laskutus- yms. lisiä eikä vastaa peruuntuneista palvelutapah-
tumista aiheutuneista kustannuksista. 
 
Mikäli asiakas irtisanoo palvelusopimuksen palvelujen tuottajan kanssa, on palvelujen tuot-
tajan ilmoitettava siitä välittömästi Huittisten kaupungin varhaiskasvatustoimistoon. Asiak-
kaan hoitosijoitus päätetään varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmässä. 
 
 
20 Palveluntuottajalle asetettavat ehdot 
 
Palveluseteli myönnetään jokaiselle kuukaudelle kun lapsi on asiakassuhteessa palvelujen 
tuottajaan. Palveluntuottajilta edellytetään ympärivuotista aukioloa tai päivystyksen järjes-
tämistä muulla tavoin. Suositeltavaa on, että palveluntuottaja perii asiakasmaksun enintään 
yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi 1.8.–31.7.). Hu i t -
t is ten  kaupunki ei ole velvollinen järjestämään päivystystä palvelusetelipäivähoidon asiak-
kaille. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan päivähoidon lopettaneesta lapsesta heti lapsen 
jäätyä pois hoidosta. Päättymisestä lähetetään kirjallinen ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan koko päiväkodin lapsiryhmä- ja henkilökunta-
tiedot kaksi kertaa vuodessa (syys- ja helmikuussa).  
 
Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon asiakkaalta perittävässä maksussa 
myös takautuvasti palveluseteliin tehdyt muutokset. 
 
Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta. 
 
Palveluntuottajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista. Pyydet-
täessä suhdelukutieto tulee toimittaa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksikköön. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan kaupungin järjestämiin yhteistyökokouksiin ja 
kehittämistyöhön. 
 
 
21 Palvelun sisältövaatimukset 
 
Tuottajan on laadittava yksikkönsä varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu sijaintikun-
nan vastaavaan suunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tuottaja määrittää ja ku-
vaa toimintansa laadulliset, ja toiminnalliset kriteerit ja painopistealueet. 
 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Huittisten kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa 
ja muita mahdollisia laatuasiakirjoja. 
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Huittisten kaupunki voi tehdä palveluiden tuottajien asiakkaille laatukyselyitä ja kyselyiden 
tulokset ovat myös palveluiden tuottajien hyödynnettävissä. Laatukyselyistä tiedotetaan 
etukäteen ja ne suoritetaan yhdessä palveluntuottajien kanssa. 
 
 
22 Palvelupalaute 
 
Asiakas voi antaa saamastaan palvelusta palautetta sähköpostitse, puhelimitse tai paikan 
päällä. Palautteen vastaanottaja, joko palvelunjärjestäjän tai palveluntuottajan edustaja, kir-
jaa palautteen. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan antamaan palautteeseen. Palautteeseen 
tulee vastata kahden viikon sisällä. 
 
22.1 Palvelupalautteen toimittaminen Huittisten kaupungille 
 
Palvelujen tuottajan on toimitettava saamansa palvelupalaute mahdollisimman pian, vii-
meistään kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta, tiedoksi Huittisten kaupungin 
varhaiskasvatustoimistoon. Palvelupalautteen toimittaminen on aina palvelun tuottajan 
vastuulla. 
 
Mikäli palautteita ei toimiteta kahden viikon määräajassa, voi Huittisten kaupunki saattaa 
asian sääntökirjan yleisen osan kohdan 13.1. mukaiseen käsittelyyn. (Palvelujen tuottajan 
poistaminen palveluntuottajarekisteristä). Palvelun laadusta annetun reklamaation johdosta 
Huittisten kaupunki pyytää selvitystä palvelujen tuottajalta ja vaatii laadun korjausta. Huittis-
ten kaupunki toimittaa tarvittaessa edelleen reklamaatiot aluehallintovirastoon tai muille 
asiaa hoitaville viranomaisille. Asiakas voi antaa saamastaan palvelusta palautetta myös 
suoraan Huittisten kaupungin varhaiskasvatustoimistoon tai esimerkiksi aluehallintoviras-
toon. 
 
 
23 Vastuut ja vahingonkorvaukset 
 
Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelujen tuottajan vakuutuksesta ja viime 
kädessä palvelujen tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Huittisten kau-
punki ei vastaa palvelujen tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. 
 
23.1 Palvelujen tuottajan vastuulla olevat virhetilanteet 
 
Palvelujen tuottajan vastuulla ovat päiväkotitilojen ja pihan turvallisuus ja palvelujen tuottajan 
ja/tai hänen alihankkijansa aiheuttamat toiminnan keskeytymiset. 
 
23.2 Kunnan vastuulla olevat virhetilanteet 
 
Huittisten kaupungilla on vastuu päivähoidon palveluseteliin liittyvästä tietojärjestelmästä ja 
siitä johtuvista virhetilanteista sekä maksuliikenteestä ja sen sujuvuudesta. 
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24 Kunnan antamat tiedot palveluntuottajalle 
 
Asiakkaan hyväksyttyä palvelusetelin varhaiskasvatuspalvelun järjestämismuodoksi, hän 
täyttää palvelusetelihakemuksen. Palvelusetelistä ja sen arvosta annetaan päätös tiedoksi 
asiakkaan valitsemalle palvelujen tuottajalle. Mikäli palvelusetelin arvossa tapahtuu muu-
toksia, toimittaa Huittisten kaupunki muutokset palvelusetelin arvosta palvelujen tuottajalle. 
 
 
25 Tietojärjestelmät 
 
Palvelujen tuottajan on pystyttävä käsittelemään palveluseteliin liittyviä sähköisiä dokument-
teja eli hänellä on oltava käytössään Internet- yhteydellä varustettu tietokone. 
 
Palveluseteliyksiköt kirjaavat lasten ja henkilökunnan läsnäolot varhaiskasvatuksen tietojär-
jestelmään. 
 
Huittisten kaupunki vastaa osaltaan asiakastietojärjestelmän ylläpidosta, siitä muodostuvas-
ta asiakasrekisteristä ja asiakastietojärjestelmän kustannuksista. Ilmoitetut läsnäolot ja pal-
velusetelin voimassaolo muodostavat laskutusperusteen, jonka perusteella yksityinen pal-
velujen tuottaja voi laskuttaa palvelusetelin mukaisen korvauksen Huittisten kaupungilta. 
 
Palvelujen tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa Huittisten kaupungille huittislaisten lasten si-
joitus- ja läsnäolotiedot ajantasaisina ja oikeina. Mikäli palvelujen tuottaja ei näin toimi, on 
Huittisten kaupungilla oikeus sanktioida palvelujen tuottajaa tekemättömästä työstä. Sanktio 
riippuu laiminlyönnin laajuudesta, toistuvuudesta ja laiminlyönnin vakavuudesta. 
 
25.1 Päiväkirjan täyttö 
 
Palvelujen tuottaja pitää päiväkirjaa lasten läsnä- ja poissaoloista. Päiväkirjaan merkitään 
päivittäiset lasten poissaolot, myös päiväkodin kiinniolo ajalta (esim. kesäaika). 
 
Palvelusetelipäiväkotien päiväkirjan tallentamisesta vastaa yksikön vastuuhenkilö. Päivä-
kodin vastuuhenkilö/johtaja tarkistaa päiväkirjasivun ja lasten sijoituksen tiedot päiväkirjalta 
sekä ilmoittaa mahdolliset muutokset välittömästi Huittisten kaupungin varhaiskasvatustoi-
mistoon. 
 
Tietojen oikeellisuudesta on aina vastuussa toimintayksikön esimies tai hänen estyneenä 
ollessa varahenkilö. 
 
 
26 Omavalvontasuunnitelma 
 
Omavalvontasuunnitelmasta määrätään yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetus-
sa laissa. Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:ssä 
mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatil-
lista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön 
perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. 
Määräys koskee sekä luvan- että ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja. 
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Lain 6 §:n 1 momentin mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimin-
nan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palve-
lujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. 
 
Tässä määräyksessä säädetyt velvoitteet perustuvat yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 
lain 6 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Val-
vira) voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannas-
ta. 
 
Uuden palvelun tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kulues-
sa toiminnan aloittamisesta. 
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Liitteet         Liite 1 
 
Päivähoitotoiminnan ehdottomat kelpoisuusehdot ja laatuvaatimukset 
 
Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1–3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoi-
hin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset sekä muut laadun minimitasolle asetetut vaatimukset. 
 
Palveluntarjoaja merkitsee kunkin laatutekijän osalta rastilla, täyttyvätkö kyseessä olevat kelpoi-
suusehdot. Palveluntuottajan kelpoisuusehtojen täyttyminen tarkistetaan valvontakäynneillä. Täyt-
tymättömiksi todetut kelpoisuusehdot voivat johtaa palveluntuottajan poistamiseen palveluntuottaja-
rekisteristä (Sääntökirjan yleinen osa kappale 13.1). 
 

1 Puitetekijät 
 
1.1 Tilojen toiminnallisuus 
 
Fyysinen ympäristö on turvallinen ja virikkeitä antava sekä mahdollistaa lapsen tasapainoisen ja 
monipuolisen kehityksen. Päiväkodin pihan tulee olla aidattu. 
Tilat ja niiden järjestelyt mahdollistavat myös pienryhmätoiminnan. 
 
Lasten käytössä olevat leikkivälineet täyttävät niiden turvallisuutta koskevan lain (lelujen turvalli-
suudesta (1154/2011) edellyttämät säädökset ja leikkivälineitä käytetään suositusten mukaisesti. 
 

 
 
 
1.2 Aukioloaika ja toiminnan laajuus 
 
Päiväkoti on avoinna arkisin kysynnän mukaan: klo 6.00–17.00; vuosittainen toiminta-aika 12 kk. 
Palveluntuottajilta edellytetään päivystyksen järjestämistä itse tai yhteistyössä muiden palveluntuot-
tajien kanssa. 
 

 
 
 
1.3 Lasten ateriat 
 
Kokopäiväisessä hoidossa ateriapalvelu sisältää aamupalan ja lounaan sekä välipalan. 
 
Ateriapalvelujen tuottajalla tulee olla viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma tai suun-
nitelmasta annettu viranomaisten hyväksymisilmoitus sekä kopiot hygieniaosaamistodistuksista. 
Lasten ruokailu järjestetään päivähoitoikäisen lapsen ravitsemussuosituksien mukaisesti. Lasten 
erityisruokavalioiden valmistuksessa tulee huomioida käytössä olevat erityisruokavaliomääritykset. 
 
Lasten ruokalista on vanhempien nähtävillä etukäteen. 

Tilojen toiminnallisuuteen liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 

Toiminnan aukioloaikaan ja laajuuteen liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 
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Ateriapalvelusta huolehtii joko tehtävään palkattu henkilö tai se hankitaan alihankintana. Henkilö-
kunta ja/tai selvitys mahdollisesta alihankinnasta, tarvittaessa erilliselle liitteelle. 
              
              
 
 

 
 
 
1.4 Päiväkotitiloista ja kalustosta huolehtiminen 
 
Päiväkotitilojen ja kaluston siisteydestä ja kunnosta huolehditaan säännöllisesti. Siivouksesta huo-
lehtii joko tehtävään palkattu henkilö tai se hankitaan alihankintana. 
 
Henkilökunta ja/tai selvitys mahdollisesta alihankinnasta, tarvittaessa erilliselle liitteelle. 
              
              
 
 

 
 
 
1.5 Lasten turvallisuudesta huolehtiminen 
 
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (lomake avi21m3) on toimitettu hyväksytysti 
täytettynä Aluehallintovirastoon. Päiväkodin turvallisuussuunnitelma on laadittu ja sen edellyttämä 
henkilökunnan perehdyttäminen suoritettu (viimeistään 2 kk:n kuluessa toiminnan käynnistyttyä). 
Palveluntuottaja on huolehtinut lasten vastuu- ja tapaturmavakuutuksista. 
 

 
 
 
1.6 Raportointi Huittisten kaupungille 
 
Palvelusetelipäiväkodit kirjaavat lasten ja henkilökunnan läsnäolot. 
Palveluntuottajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista päivittäin.  
Pyydettäessä suhdelukutieto tulee toimittaa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksikköön. 
 

 

Lasten aterioihin liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 

Päiväkodin tiloihin ja kalustoon liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 

Lasten turvallisuuteen liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 

 
Raportointiin liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 
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2 Henkilökunta ja yhteistoiminta 
 
2.1 Päiväkodin johtaja ja johtaminen 
 
Päiväkodin johtajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 
mukaista koulutusta sekä riittävää johtamistaitoa (Laki sosiaalihuolloin ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). 
 
Päiväkodissa noudatetaan voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. 
 
Päiväkodissa tulee olla nähtävillä henkilökunnan työvuorosuunnitelma sekä toteuma arkistoituna 
virka- ja työehtosopimuksen sopimuksen mukaisesti. 
 
Päiväkodissa noudatetaan säännöllistä palaveri- ja kehityskeskustelukäytäntöä. Johtamisen vas-
tuut ja tehtävät on määritelty. 
 
Palveluntuottaja on järjestänyt lakisääteisen työterveyshuollon (Työterveyshuoltolaki 
21.12.2001/1383). 
 

 
 
 
2.2 Päivähoidon hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilökunta, mitoitus ja  

kelpoisuusehdot 
 
Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 7 § tai 8 §:ssä säädetty 
ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä 
lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasva-
tustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. 
 
Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 7 §:ssä säädetty ammatil-
linen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 8 §:ssä säädetty ammatillinen kel-
poisuus. (Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239; 6 §). 
 
Palveluntuottaja mahdollistaa henkilökunnan osallistumisen sosiaalihuoltolain 53 § (28.1.2005/50) 
edellyttämään henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä Huittisten kaupungin tarjoamaan var-
haiskasvatukseen liittyvään koulutukseen. 
 
Henkilökunnan rikostausta on selvitetty (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä 504/2002). 
 
Henkilökunnalta on pyydetty vaitiolositoumus kirjallisena (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta 21.5.1999/621). 
 
Palveluntuottajan tulee todentaa henkilökunnan koulutuksen tilaajalle ennen toiminnan aloit-
tamista. 
 

Päiväkodin johtamiseen liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 
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2.3 Yhteistoiminta 
 
Päiväkoti toimii osana alueensa päivähoidon palveluverkkoa. Lisäksi edellytetään yhteistoimintaa 
varhaiskasvatustoimiston, varhaiskasvatuksen johtoryhmän sekä varhaiskasvatusta ohjaavan ta-
hon kanssa. 
 

 
 
 

3 Varhaiskasvatuksen laatutekijät 
 
Huittisten kaupungissa toimiva palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan laadun arviointiin sekä asia-
kastyytyväisyyskyselyhin. 
 

 
 
 
3.1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja toiminnan laatu 
 
Arviointikohde: Toimintasuunnitelma  
 
Arviointikriteerit: 
 Suunnitelma perustuu Huittisten kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan  
 Lapsiryhmän suunniteltu ja toteutunut toiminta on dokumentoitu ja vanhempien nähtävillä. 
 Lapsen ideoita ja mielipiteitä kuullaan ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteu-

tuksessa 
 

 
 
 
Arviointikohde: Koulutussuunnitelma 
 
Arviointikriteerit: 
 Koulutussuunnitelma toimintakausittain toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle 
 Valmius osallistua kunnan varhaiskasvatuksen kehitys- ja koulutustilaisuuksiin  
 

Päivähoidosta vastaavan henkilökunnan mitoitukseen ja kelpoisuuteen liittyvät palveluntuottajan 
kelpoisuusehdot täyttyvät 

 
Kyllä 

 Yhteistyöhön liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 
 
Kyllä 

Varhaiskasvatuksen arviointiin liittyvä palveluntuottajan kelpoisuusehto täyttyy  

Kyllä 

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 
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Arviointikohde: Varhaiskasvatusympäristön suunnittelu 
 
Arviointikriteerit: 
 Päivähoidon yksikössä vaalitaan psykologisesti turvallisen, kiusaamisvapaan ilmapiirin luomista 
 Varhaiskasvatusympäristöä käytetään joustavasti ja monipuolisesti. Toimintavälineet ovat las-

ten saatavilla. 
 Leikki- ja toimintavälineiden kuntoa ja turvallisuutta arvioidaan päivittäin. 
 Oppimisympäristö on vuodenaikojen ja lapsiryhmätoiminnan myötä muuntuva, jaettava tila, 

jossa on mahdollisuus pienryhmätoimintaan. 
 

 
 
 
Arviointikohde: Kasvatuskumppanuus 
 
Arviointikriteerit: 
 Kasvatuskumppanuuden kunnioitus ja hyvien suhteiden vaaliminen ammatillisella käytöksellä  
 Kasvatuskeskustelu käydään 1–2 kertaa toimintakaudessa 
 Lapsen ja hänen perheellään on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun. Palautteelle 

luodaan mahdollisuudet. 
 Kaupungin käyttämiä menetelmiä tai ohjelmia vanhemmuutta tukevan toiminnan kehittämiseksi 

otetaan käyttöön  
 Vanhempien yhteistoiminta on mahdollistettu (vanhempainyhdistys tms.). 
 Yhteistyö vanhempien kanssa toteutuu myös sähköisesti. 
 

 
 
 
Arviointikohde: Varhaiserityiskasvatuksen toiminta ja sen joustavuus 
 
Arviointikriteerit:  
 Erityistarpeisen lapsen toiminta mahdollistetaan toiminnan ulkoisin ja sisäisin menetelmin 
 Varhaiserityiskasvatussuunnitelma tai strategia on olemassa 
 Lapsella on mahdollisuus käyttää varhaiserityiskasvatuksen välineistöä (lelut, pelit) 
 

 

Koulutussuunnitelmaan liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät  

Kyllä 

Toiminnan ja varhaiskasvatusympäristön suunnitteluun liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyt-
tyvät 
Kyllä 

Kasvatuskumppanuuteen liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät  

Kyllä 

Varhaiserityiskasvatukseen liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät  

Kyllä 
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Arviointikohde: Varhaiserityiskasvatuksen opettajan toiminta 
 
Arviointikriteerit: 
 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vierailee säännöllisesti yksikössä  
 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee kartoituksen erityisen ja tehostetun tuen lapsista ke-

väällä seuraavaa syksyä varten ja toimittaa arvion varhaiskasvatustoimistoon sekä kunnalliselle 
varhaiskasvatuksen erityisopettajalle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varhaiserityiskasvatuksen opettajan toimintaan liittyvät palveluntuottajan kelpoisuusehdot täyttyvät 

Kyllä 
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          Liite 2 

Tuki varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatuksessa tuen järjestämisen periaatteet perustuvat päivähoitolakiin ja -
asetukseen, valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin ja sen pohjana olevaan lakiin perusopetuslain muuttami-
sesta. 
 
 
1.1 Lähtökohtia varhaisen tuen järjestämiseen 
 
Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kas-
vatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen 
tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen 
kehityksen osa-alueilla. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot 
vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään. Lapsen tuen tarvetta arvioi-
taessa olennaista on tunnistaa lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet sekä luoda tuen 
suunnittelun pohjaksi kokonaiskuvaa lapsesta, hänen vahvuuksistaan ja häntä kiinnostavista 
ja innostavista asioista. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoi-
tuksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta varhaiskasvatuksen tukitoimet lapselle aloite-
taan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen 
kasautumista ja pitkittymistä. 
 
Tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma ja tarvittaessa tuen 
suunnitelma sen lisäksi (Päivähoitolaki 1119/1985,7a§). Suunnitelman laatiminen on pro-
sessi, joka sisältää lapsen vanhempien, päivähoidon ja mahdollisen kuntouttavan tahon 
yhteisen suunnittelun pohjalta tehdyn kirjallisen, tavoitteellisen lapsen kuntoutussuunnitel-
man. Suunnitelma on päivähoidon työntekijöiden työväline, jonka avulla lapsen kasvua, ke-
hitystä ja oppimista tuetaan päivähoitoryhmässä. 
 
Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/kuntoutussuunnitelman laatimisessa 
luodaan kokonaiskuva lapsesta ja hänen kehityksestään, vahvuuksista ja sen hetkisistä 
kehitystarpeistaan. Näistä tuen tarpeista valitaan oppimisen ja kehityksen kannalta keskei-
simmät harjoiteltavat asiat ja taidot. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan pää-
sääntöisesti yhdestä kolmeen asiaa, jota harjoitellaan arjessa lapsen kanssa. 
 
Suunnitelmaan kirjataan pedagogiset keinot ja menetelmät, joita kasvatusyhteisö toteuttaa  
päivittäisessä eri tilanteissa lapsen kasvun, oppimisen ja kehityksen tukemiseksi. Kasva-
tushenkilöstö sitoutuu näiden asioiden toteuttamiseen toiminnassaan. Vanhempien kanssa 
sovitaan keinot, joiden avulla vanhemmat osallistuvat taitojen harjoitteluun kotona. 
 
Lapsen harjoiteltava lähitavoite määritellään mahdollisimman konkreettisesta, lapsen arjesta 
löytyvästä kehityksen/käyttäytymisen pulmakohdasta tai taidosta, jota lapsi ei vielä hallitse. 
Lapsen kanssa harjoiteltavat asiat otetaan huomioon ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmas-
sa / ryhmän toiminnan suunnitelmassa. Ryhmän suunnitelmaan kirjataan suunnitellusti 
muun muassa, minkälaisilla oppimisympäristön ja toiminnan muutoksilla lapsi onnistuu ja 
oppii ryhmässä. Lähtökohtana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävälle toiminnalle 
on lapsen ja aikuisen välinen turvallinen, lasta tukeva vuorovaikutussuhde sekä lasten ver-
taistoiminta ryhmässä. Tärkeää on pohtia ryhmän aikuisten omaa toimintaa ja miten sitä 
muuttamalla voidaan vahvistaa lapsen oppimista. 
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Mikäli lapsi tarvitsee lääkitystä, hänelle tulee laatia lääkehoitosuunnitelma kunnan ohjeis-
tuksen mukaisesti. 
 
 
1.2 Tuen järjestäminen 
 
Päivähoitolain mukaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle on laadittava 
kuntoutus- ja toimintasuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja moniammatillisen tiimin 
kanssa. Päivähoidossa olevan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan yleisenä, te-
hostettuna tai erityisenä tukena. 
 
Varhaiskasvatuksessa kasvun ja oppimisen tukea järjestetään sekä pedagogisin keinoin 
että rakenteellisin ratkaisuin. Pedagogisia keinoja ovat muun muassa oppimisympäristön, 
kasvatustoiminnan ja vuorovaikutuksen mukauttaminen sekä kasvatusyhteisön toimintata-
pojen muuttaminen. Pedagogisista tukitoimista hyötyy koko lapsiryhmä ja niistä ei synny 
lisäkustannuksia. 
 
Rakenteelliset ratkaisut vaativat toteutuakseen lisää resurssia. Lapsen tuen tarpeen sitä 
edellyttäessä kasvatushenkilöstön ja lasten suhdelukua voidaan väljentää siten, että lapsi-
ryhmää pienennetään 1–2 lapsella.  
 
Tarvittaessa lapsiryhmään voidaan palkata lisäresurssi. Tämä lisäys vapauttaa ryhmän vaki-
tuisilta aikuisilta aikaa ohjata erityistarvitsevaa lasta. Mikäli lapsiryhmälle on kohdennettu 
lisäresurssi, kasvatushenkilökunnan ja lasten välistä suhdelukua ei väljennetä. 
 
Erityisopettaja ohjaa tuen toteuttamista arjen tilanteissa konsultoiden ja kouluttaen sekä 
mallintaen lapsiryhmässä erilaisia toiminnallisia menetelmiä. 
 
Tuottaja sitoutuu varmistamaan että jokaisessa päivähoitoyksikössä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja on käynyt marraskuun loppuun mennessä. Hän raportoi erityiskasvatuksen 
tilanteesta varhaiskasvatuksen johtajalle ja kunnalliselle varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jalle joulukuun puoleen väliin mennessä. 
 
 
1.3 Yleinen tuki 
 
Yleinen tuki koskee kaikkia päivähoidon toimijoita. Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille, myös 
pedagogista ja kasvatuksellista tukea tarvitseville lapsille, jotka eivät tarvitse kokoaikaisesti 
rakenteellisia tukitoimia. Yleinen tuki on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja lapsen tuen tar-
peisiin vastataan välittömästi. 
 
Lapsen huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön toimiva kasvatuskumppanuus antaa edel-
lytykset lapsen hyvälle kasvulle ja kehitykselle. Yleinen tuki on osa varhaiskasvatuksen pe-
rustehtävää ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai lapsen esiopetussuunnitelmaa. 
 
Oppilashuollon toiminnalla on merkittävä tehtävä lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. 
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Varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä yleinen tuki järjestetään osaksi lapsen arkea. 
Varhaiskasvatushenkilöstö vastaa turvallisen ja lasta huomioivan vuorovaikutussuhteen 
toteutumisesta päivähoidossa. Toimintatavat ja oppimisympäristö muokataan lapsiryhmän 
tarpeisiin. 
 
Yleisen tuen pedagogisia tukitoimia varhaiskasvatuksessa ovat ympäristön mukauttaminen, 
eriyttäminen, toiminnan sisältöjen ja muotojen mukauttaminen, perustaitojen harjaannutta-
minen ja itsetunnon vahvistaminen, struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan 
ohjaus sekä pienryhmätoiminta. 
 
 
1.4 Tehostettu tuki 
 
On tarkoitettu niille tukea tarvitseville lapsille, joille yleinen tuki ei ole riittävää. Kasvatus-
henkilöstön ja lasten suhdelukua voidaan väljentää siten, että lapsiryhmää pienennetään  
1–2 lapsella. Vaihtoehtoisesti lapsiryhmään voidaan sijoittaa lisäresurssi. 
 
 
1.5 Erityinen tuki  
 
Erittäin vahvaa tukea tarvitsevalle lapselle järjestetään henkilökohtainen avustaja. 
 
 
1.6 Tuen päätökset 
 
Mikäli lapsella on tarvetta varhaiserityiskasvatuksen palveluihin, hänen palvelusetelinsä 
arvo huomioidaan ja määritellään kertoimella 1,25 – 1,85 riippuen tehostetun ja erityisen 
tuen tarpeesta. Tuen tarpeen kerroin määritellään lapsikohtaisesti varhaiskasvatuksen asi-
antuntijaryhmän työnä. Kerrointa määriteltäessä tehostetun ja erityisen tuen kohdalla asian-
tuntijalausunnot vaaditaan ja ne ovat määrittelyä ohjaava tekijä. 
 
Tahot, joiden lausuntojen perusteella lapselle voidaan myöntää varhaiserityiskasvatuksen 
kerroin: 
 erityislastentarhanopettajan lausunto (kerroin korkeintaan puoleksi vuodeksi) 
 lastensuojeluviranomaisen lausunto 
 alan erikoislääkärin ja/tai kasvatus- ja perheneuvolan lausunto 
 lasten neurologisen ja/tai lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan lausunto 
 muiden edellä mainittua vastaavien tahojen lausunto 
 
Muut perusteet 
 palvelusetelin arvo porrastetaan tuen tarpeen mukaisesti  
 korotettu arvo on voimassa myöntämisestä kyseisen toimintakauden loppuun, jonka 

jälkeen tarve arvioidaan uudelleen 
 korotettua arvoa ei myönnetä takautuvasti 
 tuottajan tulee huomioida varhaiserityiskasvatuksen tarpeet henkilöstöresursseissaan  
 tuottajan tulee ottaa tarvittaessa käyttöön yksilöllisiä opetus- ja apuvälineitä 
 tuottajan tulee huolehtia lapsen tarvitsemista vaativista hoitotoimenpiteistä / lääkehoi-

dosta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
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1.7 Yhteistyö neuvolatoiminnan ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun kanssa 
 
Neuvolatoimintaa säätävän uuden asetuksen (338/2011) tultua voimaan, on neuvolatoimin-
nalla aiempaa suurempi rooli lapsen hyvinvoinnin ja terveyden seurannasta. Laajojen terve-
ystarkastusten yhteydessä ja tarvittaessa muulloinkin varhaiskasvatus laatii kuvauksen lap-
sesta päiväkodissa neuvolan käyttöön. Vastaavasti neuvolasta saadaan palaute varhais-
kasvatuksen käyttöön lapsen tukemiseksi. 
 
Ehkäisevä lastensuojelu on entistä selkeämmin kirjattu uudistuneessa lastensuojelun lain-
säädännössä osaksi varhaiskasvatuksen tehtävää (417/2007). Kyseessä olevan lain mu-
kainen ilmoitusvelvollisuus koskee myös varhaiskasvatuksen ammattikasvattajia. 
 


