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Ylimääräisen kuntalisän maksaminen erityisperustein yksityisen hoidon tuella
järjestettyyn varhaiskasvatukseen valmiuslain voimassaolon aikana
Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen päätti 22.4.2020, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa
perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa tai päiväkodissa yksityisen hoidon tuella olevien
vantaalaisten lasten varhaiskasvatusmaksuja hyvitetään valmiuslain voimassaolon aikana.
Palveluntuottaja voi hakea hyvityksiä kaupungilta takautuvasti 18.3.2020 alkaen. Yksityisen
hoidon tuen hyvityksissä noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnallisessa ja palvelusetelillä
järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.
OHJE PALVELUNTUOTTAJILLE
1. Hyvitystä voi hakea niiden vantaalaisten lasten osalta, jotka ovat yksityisessä
varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella. Vantaan kaupungilla on tarvittaessa oikeus
tarkastaa lapsen kotikuntatiedot väestötietojärjestelmästä.
2. Hyvitys maksetaan lapsen poissaolopäiviltä ehdolla, että palveluntuottaja pienentää
perheeltä perimäänsä lapsen varhaiskasvatusmaksua.
3. Summa, jonka palveluntuottaja antaa perheille hyvitystä varhaiskasvatusmaksussa, on
kaikissa tilanteissa tuottajan ja perheiden välinen sopimusasia.
4. Kaupunki maksaa hyvitystä asiakasmaksumenetyksistä sen mukaisesti kuin
palveluntuottaja on antanut hyvitystä perheelle, kuitenkin enintään 13,76€/pv ja enintään
289 e/kk. Mikäli palveluntuottaja on sopeuttanut toimintaansa lomautusten tai
irtisanomisten kautta ajalla 18.3.-13.5.2020, palveluntuottajalle hyvitetään kuitenkin
enintään 80% kunnallisen varhaiskasvatuksen vastaavasta euromäärästä.
5. Päiväkohtaisen hyvityksen laskentaperuste on vastaava kuin Vantaan kunnallisen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskennassa. Jakaja on aina 21.
Hyvitys lasketaan seuraavasti:
a. 289€/21päivää x lapsen poissaolopäivät
6. Palveluntuottaja laskuttaa yhdellä laskulla toimipisteen kaikista vantaalaisista lapsista.
7. Hyvitystä haetaan lähettämällä Vantaan kaupungille lasku. Laskun liitteeksi tulee toimittaa:
• Kopio päiväkirjasta tai vastaava, jolla voidaan todentaa laskutuksen peruste (lapsen
poissaolot).
• Jokaisen lapsen osalta selvitys annetuista hyvityksistä (Vantaan kaupungin lomake)
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Ohje laskun lähettämiseen
Verkkolasku
Laskut tulisi lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Vantaan kaupungille osoitettava lasku
lähetetään liitteineen sähköiseen laskutusosoitteeseen. Verkkolaskuosoite eli OVT-tunnus on
sähköinen laskutusosoite, jolla lasku ohjautuu suoraan Vantaan kaupungin järjestelmään.
Yhteystiedot: Y-tunnus: 0124610 - 9
OVT -tunnus: Vantaan kaupunki 003701246109
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Toimittajaportaali
Jos laskun lähettäjällä ei ole verkkolaskutusmahdollisuutta, laskut luodaan ja lähetetään
maksuttomassa toimittajaportaalissa https://www.laskuhotelli.fi/portaali sähköisesti.
Toimittajaportaali vaatii rekisteröitymisen. Kun haluatte rekisteröityä portaalin käyttäjäksi, ottakaa
yhteyttä sähköpostiosoitteeseen ostolaskut@vantaa.fi
Rekisteröitymistä varten tarvitaan laskuttavan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Laskulla tulee ilmetä viitekentässä kustannuspaikkanumero: 135018100,
sekä laskun asiatarkastajat Niina Siponen, Anni Vihavainen/Vantaan varhaiskasvatus.
Laskulle pyydetään kirjaamaan “Kaupunginjohtajan päätös 22.4.2020 § 75/2020”
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