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OHJEET PERHEELLE PALVELUSETELISTÄ

Perhe
• Päivähoidon palveluseteli maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille.
• Päivähoidon palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen hoidon järjestämiseen, 

palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta.
• Ennen palvelusetelin hakemista perheen on sovittava palveluntuottajan kanssa lapsen hoidon 

järjestämisestä.
• Perhe hakee palveluseteliä ennen hoidon alkamista, palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.
• Perhe ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea, kotihoidontukea eikä käyttää kunnallisia

päivähoitopalveluja.
• Perheen tulee sanoa irti em. Kelan etuudet siitä päivästä alkaen, kun palveluseteli on myönnetty 

(ilmoitus Kelalle).
• Palveluseteli myönnetään vain Kauhavan kaupungissa asuville perheille.
• Jokaisesta lapsesta täytyy tehdä oma palvelusetelihakemus.
• Perheen on välittömästi kirjallisesti ilmoitettava perheen olosuhteissa ja taloudellisessa tilanteessa 

tapahtuvista sekä hoidon tarpeessa tapahtuvista oleellisista muutoksista, joilla on vaikutusta 
palvelusetelin myöntämiseen tai arvoon (Palvelusetelin muutosilmoitus -lomake)

Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen
• Palveluseteli haetaan viimeistään kahta viikkoa ennen päivähoidon alkamista.
• Palveluseteliä ei myönnetä alle kuukaudeksi.
• Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan ja sopivat palveluntuottajan kanssa lapsen hoidon 

aloittamisesta. 
• Vanhemmat palauttavat palvelusetelihakemuksen  varhaiskasvatusjohtajalle. 
• Palvelusetelin kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan 

myönnettävän palvelusetelin arvo.
• Vanhemmille ja palveluntuottajalle lähetetään päätös palvelusetelin myöntämisestä ja palvelusetelin 

arvosta.
• Vanhemmat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen.
• Palveluntuottaja perii määrittelemänsä omavastuuosuuden perheeltä. 
• Jos lapsen hoitoa alkaa kesken kalenterikuukauden, laskutetaan palvelusetelin arvo käytettyjen 

hoitopäivien mukaan. 
• Perheen on ilmoitettava palvelusetelin laskutukseen mikäli:
•    * perheen bruttotulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %)
•    * perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu
• Virheellisiin tietoihin perustuneista palvelusetelin liikasuorituksista tehdään takaisin perintä.
• Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettu päivä.
• - Vanhempien tulee ilmoittaa hoitosuhteen päättymisestä kirjallisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

varhaiskasvatusjohtajalle. 
• Palvelusetelin maksaminen päättyy lapsen ollessa poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli kuukauden, 

poikkeuksena vanhempien vuosiloma.
• Palveluseteli myönnetään lapsen hoidon tarpeen perusteella joko vain toiselle vanhemmista tai 

molemmille vanhemmille. Palvelusetelin arvo määritellään sen perheen tulojen mukaan, jonka luona 
lapsi kulloinkin asuu. Palvelusetelihakemuksessa on selvitettävä lapsen asuminen sekä toimitettava 
molempien vanhempien tulotiedot.

• Palveluseteli ei kata maksuja, jota päivähoitopalvelun tuottaja mahdollisesti perii asiakkailtaan 
erityispainotuksista ja palveluista. Nämä omavastuun lisäksi perittävät ylimääräiset maksut on 
palvelun tuottajan riittävän selvästi ilmoitettava palvelun käyttäjälle.

• Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun asiakas irtisanoo palvelusetelin, lapsi siirtyy esiopetuksen piiriin 
tai jos lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli kuukauden, poikkeuksena vanhempien vuosiloma. 
Mikäli palvelun käyttäjä sanoo palvelusopimuksen irti, palveluseteli maksetaan lapsen viimeiseen 
hoitopäivään.

• Kauhavan kaupungilla on oikeus keskeyttää palvelusetelin maksatus, mikäli ilmenee, ettei 
hoitopaikka täytä lain ja asetuksen edellyttämiä vaatimuksia tai ettei palveluntuottaja ole hoitanut 
lakisääteisiä velvoitteita. Kaupunki ei ole vastuussa keskeytyksestä aiheutuvista seuraamuksista.
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