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Sivistyksen toimiala
Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelurahan maksaminen perhepäivähoitajan omista lapsista 1.3.2017 alkaen
Yksityinen perhepäivähoito
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevista palveluntuottajan omista lapsista maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahaa Jyväskylän kaupungin päättämän summan mukaisesti huomioimatta laskennallista asiakasmaksua seuraavin edellytyksin:












Kaupunki on hyväksynyt perhepäivähoitajan ja perhepäivähoitaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja hänellä on y-tunnus.
Alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan Varhaiskasvatuslain (Laki
36/1973) 11a §:n mukaan. Palvelurahan maksaminen päättyy 31.7. sinä vuonna, kun
lapsi täyttää 6 vuotta tai esiopetus alkaa.
Lapsesta ei makseta kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä. Perheen kaikille lapsille on valittava sama tukijärjestelmä (Kelan maksamat tuet tai palveluraha). Palveluraha voidaan myöntää myös muissa tilanteissa harkinnanvaraisesti
asiantuntijalausunnon perusteella.
Palvelurahan edellytyksenä on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona eli palvelurahan maksaminen sulkee pois kaikki kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatuspalvelut
Harkintaa voidaan käyttää hoitajan oman esiopetusikäisen lapsen kohdalla, jos välimatka kodin ja esiopetuspaikan välillä ei oikeuta kaupungin järjestämään kuljetukseen,
mutta on kuitenkin liian pitkä tai vaarallinen lapsen yksin kuljettavaksi. Myös perhepäivähoitajan työn luonteesta tai perheen tilanteesta johtuen oman lapsen päivittäinen
kuljettaminen ei aina onnistu.
Yksityinen perhepäivähoitaja voi hakea omalle lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa,
mutta ei voi saada samanaikaisesti palvelurahaa perheen muista lapsista, jotka hoidetaan kotona.
Palvelurahaa omista lapsista ei makseta samanaikaisesti äitiys- tai vanhempainrahan
kanssa.
Yksityisellä perhepäivähoitajalla on oikeus oman lapsen palvelurahaan, jos hoidossa
on vähintään yksi perheen ulkopuolinen jyväskyläläinen alle esiopetusikäinen lapsi,
jonka hoidontarve on yli 84 tuntia kuukaudessa ja jolle on myönnetty palveluseteli.
Oikeus oman lapsen palvelurahaan jatkuu kaksi kuukautta tilanteessa, jos hoitolapsen
hoidontarve muuttuu vanhemman äkillisen työttömyyden tai lomautuksen vuoksi 184h/kk (=subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus). Oikeus oman lapsen palvelurahaan
jatkuu kaksi kuukautta myös siinä tilanteessa, jos ainoaksi hoitolapseksi jää muiden
hoitolasten yllättävän poisjäännin vuoksi lapsi, jonka hoidontarve on jo ollut 1-84h/kk
(=subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus).

Jyväskylän kaupungilla on mahdollisuus rajata vuosittain myönnettävän palvelurahan määrää
talousarvion puitteissa.
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Palvelurahan hakeminen ja maksaminen
Palveluraha haetaan palveluohjaus- ja kehittämisyksiköstä sähköisesti. Maksaminen tapahtuu kerran kuukaudessa. Palveluraha on veronalaista etuutta, joten kaupunki perii maksettavasta palvelurahasta ennakonpidätyksen. Työnantajamaksuja siitä ei tarvitse maksaa.
Palvelurahan maksaminen myös omista lapsista päättyy ulkopuolisen lapsen viimeiseen hoitopäivään. Jos maksatuskausi katkeaa kesken kuukauden, maksu määräytyy kalenteripäivien mukaan. Perhepäivähoitaja on ilmoitusvelvollinen kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat
palvelurahan maksamiseen.

Kunnallinen perhepäivähoito
Myös kunnallisen perhepäivähoitajan omasta lapsesta maksetaan varhaiskasvatuksen palvelurahaa edellyttäen, että:
 alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan lasten päivähoidosta annetun lain (Laki 36/1963) 11a §:n mukaan. Palvelurahan maksaminen päättyy 31.7.
sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta tai esiopetus alkaa
 lapsesta ei makseta kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea
 lapsi ei ole kunnallisessa tai palvelusetelillä tuetussa yksityisessä kerhotoiminnassa
Palvelurahan maksaminen perheen omista lapsista katkeaa, jos hoitaja siirtyy työskentelemään kodin ulkopuolelle, esimerkiksi päiväkotiin yhtäjaksoisesti yli kahdeksi viikoksi, jolloin
hoitajalle tehdään uusi työsopimus. Palvelurahan maksaminen omista lapsista katkeaa kuitenkin välittömästi, mikäli he ovat kunnallisessa päivähoidossa perhepäivähoitajan työskennellessä tilapäisesti päiväkodissa. Jos maksatuskausi katkeaa kesken kuukauden, maksu
määräytyy kalenteripäivien mukaan.
Palvelurahan maksaminen omista lapsista katkeaa, mikäli kaikki hoitolapset ovat pois hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, poikkeuksena hoitajan ja hoitolasten vanhempien
vuosiloma.
Palvelurahaa omista lapsista ei makseta samanaikaisesti äitiys- tai vanhempainrahan kanssa.
Palvelurahan maksaminen
Perhepäivähoitajan esimies tekee päätöksen palvelurahan maksamisesta. Palveluraha ei ole
palkkaa, vaan veronalaista etuutta, josta peritään ennakonpidätys. Maksatus hoidetaan palkanmaksun yhteydessä. Mahdolliset virheelliset menettelyt tai väärinkäytökset selvitetään ja
seuraamukset määritellään tapauskohtaisesti.
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