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Varhaiskasvatuksen palveluseteli on viranomaispäätös lapsen hoidon järjestämisestä yksityisessä 
päiväkodissa, yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa tai yksityisessä perhepäivähoidossa. 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen hoidon järjestämiseksi 
kunnallisen palvelun lisäksi. Palveluseteli on perheelle vapaaehtoinen ja perheellä ei ole ehdotonta 
oikeutta vaatia sitä.  
 
Oikeus kokoaikaiseen ja kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen myös palvelusetelin avulla 
järjestettävässä varhaiskasvatuksessa on niillä perheillä ja lapsilla, joissa vanhemmat joko 
työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai osallistuvat kokoaikaisesti 
työllistymistä edistävään palveluun. Kokoaikainen varhaiskasvatuksen palveluseteli voidaan 
myöntää, jos lapsella on tuen tarpeita tai perheen olosuhteet huomioon ottaen se on lapsen edun 
mukaista. Tällöin perheen tulee toimittaa laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarpeesta 
tarvittavat lausunnot varhaiskasvatusjohtajalle. Muutoin varhaiskasvatusoikeuden laajuus on 
korkeintaan 20 tuntia viikossa. Palvelun tuottajalla on oikeus päättää lapsen hoitopäivät ja 
hoitoajat, jos lapsen varhaiskasvatusoikeuden määrä on korkeintaan 20 tuntia viikossa.  
 
Palveluseteli haetaan Kauhavan kaupungin varhaiskasvatusjohtajalta. 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, kotihoidon tukea eikä käyttää 
kunnallisia päivähoitopalveluita. Perheen tulee irtisanoa em. Kelan etuudet siitä päivästä alkaen 
kun palveluseteli on myönnetty (ilmoitus Kelalle). 
 
Jokaisesta lapsesta täytyy tehdä oma palvelusetelihakemus. Palveluseteli on tulosidonnainen ja 
perheen omavastuuosuudessa huomioidaan sisaralennus. Perheen on välittömästi ilmoitettava 
perheen olosuhteissa ja taloudellisessa tilanteessa sekä hoidon tarpeessa tapahtuvista oleellisista 
muutoksista, joilla on vaikutusta palvelusetelin myöntämiseen tai palvelusetelin arvoon. 
Muutoksesta ilmoitetaan palvelusetelin muutosilmoitus-lomakkeella. 
 
Toimi näin: 
 HOITOPAIKKA 
 yhteys yksityiseen palvelutuottajaan 
 tutustu palveluseteliin 
 
 
 PALVELUSETELI 
 toimita palvelusetelihakemus kuukautta ennen hoidon alkamista 

toimita tulotiedot omavastuuosuuden ja palvelusetelin arvon määrittämistä varten 
 
 
 PÄIVÄHOIDON ALOITUS 
 perhe ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen 
 lapsi aloittaa hoidon 

palveluntuottaja laskuttaa perheeltä omavastuuosuuden ja palvelusetelin arvon 
Kauhavan kaupungilta 

 



Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen 
 
Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan ja sopivat hoidon aloittamisesta palveluntuottajan 
kanssa. Palveluseteliä haetaan ennen hoidon aloittamista palvelusetelihakemuskaavakkeella. 
Hakemuskaavakkeet löytyvät Kauhavan kaupungin internetsivuilta. Hakemus palautetaan 
varhaiskasvatusjohtajalle. Palveluseteliä ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi.  
 
Palvelusetelin omavastuuosuuden ja palvelusetelin arvon määrittämistä varten perhe toimittaa 
tulotiedot palvelusetelihakemuksen liitteenä tai viimeistään hoidon alkaessa.  
 
Palvelusetelipäätöksen tekemistä varten tulee toimittaa seuraavat tulotiedot: 
Palkansaajat ja opiskelijat:  

 palkkatodistus, josta ilmenee kertymä kuluvalta kalenterivuodelta ja 
edelliseltä kalenterivuodelta 

 opiskelutodistus / opintotukipäätös 

 selvitys ennakonpidätysperusteista 2016 tai verotuspäätös 2015 
 
Yrittäjät ja maanviljelijät: 

 selvitys ennakonveron perusteista 2016 

 verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta (2015) 

 yrityksen tuloslaskelma ja tase 
 
Vanhemmille ja palveluntuottajalle lähetetään päätökset omavastuuosuudesta ja palvelusetelin 
arvosta. Palveluntuottaja perii omavastuuosuuden vanhemmilta ja palvelusetelin arvon 
kaupungilta. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuuden lisäksi kohtuullisen lisämaksun 
tarjoamistaan lisäpalveluista. 
 
Palvelusetelin arvo määritellään lapsikohtaisesti ja siinä huomioidaan sisarusalennus. 
Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen mukaisesti 
samoin perustein kuin kunnallinen päivähoidon asiakasmaksu. Omavastuuosuuteen vaikuttaa 
palvelusopimuksessa sovittu palvelutarve/hoitoaika. 
 
   

KAUHAVAN KAUPUNGIN PALVELUSETELIN KATTOARVOT: 

 Päiväkotihoito alle 3 vuotta  1146 e/kk 
 Päiväkotihoito yli 3 vuotta  720 e/kk 
 Ryhmäperhepäivähoito   821 e/kk 
 Perhepäivähoito   679 e/kk 
 
 kokopäivähoito (yli 5 h/pv)  100 %  

osapäivähoito (max. 5 h/pv) 60 % kattoarvosta 
 hoitovaraus 11 - 15 pv/kk   75 % kattoarvosta 
 hoitovaraus 1- 10 pv/kk  50 % kattoarvosta 
  

Esim. lapsi on hoidossa perhepäivähoidossa osapäiväisesti ja hoitovaraus on 10 
pv/kk, on palvelusetelin kattoarvo 679 x 60 % = 407 e ja siitä  50%, eli 204 e/kk.  
 



Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan vähentämällä kattoarvosta perheen tulojen ja 
koon mukaan määritelty omavastuuosuus. Omavastuuosuus määritellään samoin perustein kuin 
kunnallinen päivähoidon asiakasmaksu.  
 
Palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden määrittelyssä ei oteta huomioon palveluja, jotka 
asiakas ostaa oma-aloitteisesti palveluntuottajalta. Lisäpalvelun on oltava vapaaehtoista, eikä se 
saa syrjiä asiakkaita tai asettaa heitä eriarvoiseen asemaan. Varhaiskasvatuslain ja 
varhaiskasvatussuunnitelmien mukainen hyvä hoito, kasvatus ja opetus ovat palveluseteliin 
kuuluvaa ja siitä ei voi periä erillistä maksua, pois lukien esim. retkimaksu, erityispainotus 
toiminnassa tms. 

 
 Muuta tärkeää: 

- Palveluseteli on voimassa hoidon alkamispäivästä hoidon päättymispäivään 
- Palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain 
- Palveluntuottaja laskuttaa jälkikäteen kuukausittain palvelusetelin arvon kaupungilta 
- Palveluntuottaja laskuttaa itse perhettä 
- Perheiden omavastuuosuuden määrittelyä koskee samat periaatteet kuin kunnallisessa 

varhaiskasvatuksessa 
- Lapsen hoidon tarpeen muutoksista tulee ilmoittaa palvelusetelin muutosilmoituksella 

kirjallisesti. Lomake löytyy internet-sivuilta ja palveluntuottajalta. 
- Hoitosuhteen päättymisestä tulee toimittaa vanhempien ja palveluntuottajan kirjallinen 

ilmoitus varhaiskasvatusjohtajalle. Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun perhe irtisanoo 
palvelusetelin, lapsi siirtyy esiopetukseen tai lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli 
kuukauden, poikkeuksena vanhempien vuosiloma. 

- Aiheettomasti maksettu palvelusetelin hinta peritään takaisin palveluntuottajalta 
- Kauhavan kaupungilla on oikeus keskeyttää palvelusetelin maksatus, mikäli ilmenee, ettei 

hoitopaikka täytä lain ja asetusten edellyttämiä vaatimuksia tai ettei palveluntuottaja ole 
hoitanut lakisääteisiä velvoitteitaan. Kauhavan kaupunki ei ole vastuussa keskeytyksestä 
aiheutuvista seuraamuksista 

- Kauhavan kaupunki voi tehdä palveluntuottajan asiakkaiden keskuudessa asiakaskyselyjä 
 
 

 
Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Lisätietoja hakeutumisesta 
antaa varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas p. 06 2412 9860 

Esim. Omavastuuosuus (vrt. päivähoidon asiakasmaksu) on enimmillään 290 e/kk 

Alle kolmivuotias lapsi on kokopäivähoidossa päiväkodissa ja hänen 
hoitovarauksensa on yli 15 pv/kk. 
Palvelusetelin kattoarvo on 1 146 e/kk 

1 146 e – 290 e = 856 e 

Palveluntuottaja laskuttaa perheeltä 290 e/kk + maksu lisäpalvelusta 
Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta 856 e/kk 


