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Perhepäivähoidon palveluraha

Perhepäivähoidon palvelurahalla tarkoitetaan yksityisessä perhepäivähoidossa hoitajan omista alle esiopetusikäisistä lapsista maksettavaa korvausta. Palvelurahan
suuruus on 400 euroa lapsesta kuukaudessa. Palvelusetelin ja palvelurahan yhdistelmä yksityisessä perhepäivähoidossa mahdollistaa perheiden hoitaa omat lapsensa kotona ja samalla tarjoaa hoitopaikkoja muille alle kouluikäisille lapsille.
Palvelurahan kriteerit

Palvelurahan maksamisen edellytyksenä on, että Oulun kaupunki on hyväksynyt
yksityisen perhepäivähoitajan palveluseteliyrittäjäksi, hoitaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja hänellä on y-tunnus.
Palveluseteliyrittäjänä toimimisen edellytyksenä on, että yrittäjä noudattaa hyviä,
yleisesti hyväksyttyjä palvelukäytäntöjä. Tämä tarkoittaa luotettavaa, hyvien tapojen mukaista ammattimaista toimintaa ja alaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Palveluseteliyrittäjyyden tavoitteena on mahdollistaa palveluiden lisääminen
ja monipuolistuminen. Palveluseteliyrittäjyyden hyväksyminen perustuu aina Oulun
kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden viranhaltijoiden arvioon.
Hoitajan oman lapsen tulee olla oikeutettu päivähoitopaikkaan lasten päivähoidosta
annetun lain (36/1973) 11 a §:n mukaisesti:
”Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen
vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle kunnan järjestämän 1 §:n 2 tai
3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai
osittaista vanhempainrahaa, ei kuitenkaan aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa, ja että lapsi voi olla päivähoidossa
siihen saakka, kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena
perusopetukseen.”
Palveluraha myönnetään toistaiseksi siihen asti kunnes edellytykset maksamiseen
ovat olemassa. Palvelurahan maksaminen päättyy sen vuoden heinäkuussa, jolloin
lapsi täyttää 6 vuotta tai esiopetus alkaa. Oikeus palvelurahaan päättyy myös pidennetyn oppivelvollisuuden/varhennetun esiopetuksen alkaessa.
Palvelurahan edellytyksenä on, että perheen kaikki lapset ovat saman tukijärjestelmän piirissä. Lapsesta ei voi samanaikaisesti saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. On valittava joko palveluraha tai Kelan kautta maksettavat tuet. Palvelurahaa maksettaessa ei ole oikeutta käyttää kunnallisia avoimen kerhotoiminnan
palveluita. Esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan järjestämään osapäiväiseen
esiopetukseen.

Perhepäivähoitajalla tulee olla hoidossa vähintään kaksi perheen ulkopuolista oululaista lasta, jotta hoitajan omilla lapsilla on oikeus palvelurahaan. Ulkopuolisten lasten kokopäivähoidon tarpeen on oltava vähintään 30 tuntia viikossa.
Palvelurahan maksaminen alkaa aina kuukauden alusta. Jos palveluseteliä käyttävän lapsen hoito alkaa kesken kuukauden, niin hoitajan omista lapsista maksettavan palvelurahan maksaminen alkaa seuraavan kuukauden alusta. Palveluraha perheen omista lapsista päättyy hoidossa olevien lasten irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä eli jos molempien lasten hoitosuhde katkeaa kesken kuukauden, palveluraha maksetaan kuukauden loppuun asti. Jos hoidossa olevista lapsista toinen
jää pois, niin hoitajalle annetaan 1 kalenterikuukausi irtisanomispäivästä lähtien
aikaa etsiä uusi hoitolapsi vapautuneelle hoitopaikalle ennen kuin palveluraha lakkautetaan. Palvelurahan maksaminen omista lapsista katkeaa, mikäli kaikki hoitolapset ovat pois hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, poikkeuksena hoitajan ja hoitolasten vanhempien vuosiloma. Hoitaja on velvollinen ilmoittamaan palvelurahan ehtoihin liittyvistä muutoksista Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen välittömästi muutoksen tapahtuessa. Oulun kaupungilla on oikeus
periä väärin perustein maksettu palveluraha hoitajalta takaisin.
Palvelurahaa ei makseta yhtä aikaa äitiys- tai vanhempainrahan kanssa.
Palvelurahan hakeminen

Hoitaja voi hakea palvelurahaa, kun Oulun kaupunki on hyväksynyt hoitajan palveluseteliyrittäjäksi. Palvelurahaa on haettava sen kuukauden aikana, kun lasten päivähoito on alkanut. Palvelurahaa haetaan toimittamalla täytetty palvelurahahakemus ja sosiaalietuutta varten oleva verokortti osoitteeseen:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut/varhaiskasvatusjohtaja
PL 17
90015 Oulun kaupunki
Varhaiskasvatusjohtaja tekee hakemuksen perusteella päätöksen palvelurahan
maksamisesta.
Palvelurahan maksaminen
Palveluraha maksetaan hoitajalle Monetra Oy:n toimesta. Palveluraha on veronalaista etuutta, josta peritään ennakonpidätys. Työnantajamaksuja palvelurahasta ei peritä. Palvelurahan maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.

