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Näin haet varhaiskasvatuksen palveluseteliä
1. Varhaiskasvatuspaikan hakeminen yksityisestä päiväkodista
Lahden kaupungin verkkosivuilla on lista yksityisistä palvelusetelipäiväkodeista. Ota ensin yhteyttä toivomaasi
päiväkotiin ja tiedustele heidän mahdollisuuttaan tarjota lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa.
Paikkaa hakiessasi kerro päiväkotiin, minkälaisen kuukausittaisen tuntimäärän varhaiskasvatusta lapsellesi
tarvitset. Hakuvaiheessa on hyvä ottaa puheeksi myös kaikki mieltä askarruttavat asiat sekä lapsen hoitoon
mahdollisesti liittyvät erityistä huomiota vaativat asiat.

2. Palvelusopimuksen laatiminen päiväkodin kanssa
Kun olet saanut lapsellesi paikan palvelusetelipäiväkodista, niin tee päiväkodin kanssa palvelusopimus.
Palvelusopimuksessa määritellään muun muassa varhaiskasvatuksen aloituspäivämäärä ja viikoittain
käytettävä tuntimäärä.

3. Palvelusetelin hakeminen
Kun palvelusopimus on päiväkodin kanssa tehty, niin seuraavaksi haetaan palveluseteliä. Täytä
palvelusetelihakemus Lahden kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa.
www. lahti.fi > Palvelut > Varhaiskasvatus > Yksityinen varhaiskasvatus > Palveluseteli, kohta Asioi verkossa
Täytä hakemukseen vähintään seuraavat tiedot:
lapsen ja huoltajan / huoltajien yhteystiedot myös sähköpostiosoitteet, työtilanne, -paikka ja
työsuhteen laatu
hoidon aloituspäivämäärä
varhaiskasvatukseen käytettävä sopimuksen mukainen tuntimäärä
alue: valitse yksityinen varhaiskasvatus
päiväkoti, johon palveluseteliä haetaan
voit tarvittaessa kirjoittaa muuta tietoa lapsesta (esim. tuen tarpeesta)
Muuta huomioitavaa:
Mikäli palvelusetelin arvo voidaan määritellä korkeimman kunnallisen päivähoitomaksun mukaisesti,
niin rastita suoraan se kohta. Tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi palvelusetelihakemusta tehdessäsi ja hyväksyä sähköisen
tiedoksiannon.
Halutessasi hyväksy rastilla, että saat sähköpostikuittauksen lähetetyistä tiedoista.
Lopuksi muista lähettää hakemus!
Päätös palvelusetelistä tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätöstä ei tehdä
takautuvasti.
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4. Liitteiden ja tulotietojen toimittaminen
Palvelusetelihakemuksen lähetettyäsi saat siitä sähköpostiisi vahvistuksen sekä lisäohjeet tulotietojen sekä
tarvittavien lisäliitteiden (kopio palvelusopimuksesta) toimittamista varten.
Mikäli lapsenne nykyinen hoitosuhde jatkuu tutussa yksityisessä päiväkodissa palvelusetelillä, niin ko.
päiväkodin johtaja pyytää teiltä tarvittavat liitteet ja toimittaa ne puolestanne varhaiskasvatuspalveluihin.
Mikäli lapsenne hoitosuhde on vasta alkamassa valitsemassanne palvelusetelipäiväkodissa, niin toimittakaa
tulotiedot ja kopio palvelusopimuksesta osoitteella Lahden kaupunki, sivistyspalvelut, Tuloselvitys, PL 141,
15140 Lahti tai suojatun sähköpostin kautta osoitteessa https://turvaposti.lahti.fi ja lähettämällä sieltä
luottamuksellisesti sähköpostiosoitteeseen: paivahoitomaksut@lahti.fi
Muistathan toimittaa tarvittavat liitteet pikaisesti. Palvelusetelin käsittely käynnistyy vasta tiedot
saatuamme tai jos hakemuksen yhteydessä olet suoraan hyväksynyt korkeimman asiakasmaksun.

5. Päätös palvelusetelistä
Päätös palvelusetelin arvosta toimitetaan tiedoksi perheelle ja palveluntuottajalle viimeistään kuukauden
sisällä hakemuksesta jättämisestä. Myönteisen palvelusetelipäätöksen saatuasi lapsesi voi aloittaa
päiväkodissa.
Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä
palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen eli varhaiskasvatuksen tuntimäärän perusteella.
Päätöksessä kerrotaan omavastuuosuuden suuruus ja palvelusetelin arvo yksityiseen päiväkotiin.
Mikäli Kela on maksanut lapsesta kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea, tulee huoltajan ilmoittaa
Kelalle hoitomuodon muutoksesta tuen maksamisen lopettamiseksi.

6. Asiakasmaksu palvelusetelipäiväkodissa
Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle lähes sama kuin kunnallisen päiväkodin
varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Osa perheistä voi saada nollamaksun, pienin perittävä maksu on 27 €/kk
ja suurin maksu on 31.7.18 saakka 290 €/kk ja 1.8.18 alkaen 289 €/kk.
Palvelusetelipäiväkoti voi kuitenkin halutessaan periä perheeltä 1-75 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin
asiakasmaksua suurempaa maksua.
Palvelusetelipäiväkotien luettelossa on kootusti tieto mahdollisesti perittävästä lisämaksusta.
Kyseistä lisämaksua ei huomioida setelin arvossa, vaan yksityinen toimija lisää sen perheen
omavastuuosuuteen. Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan mukaan kaupunki huomioi
palvelusetelin suuruudessa mahdollisen lisämaksun niiden lasten osalta, joille ei muodostuisi
maksua kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Voit käydä laskemassa laskurilla arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksustanne 1.8.2018 alkaen
palvelusetelillä. - www.lahti.fi > Palvelut > Varhaiskasvatus > Päivähoidon maksut > Kuukausimaksu >>
Laskuri ei ota huomioon, periikö palvelusetelipäiväkoti ylimääräisen maksun 1-75 €. Lisää laskurin
loppusummaan palvelusetelipäiväkodin mahdollinen lisämaksu, niin näet, kuinka paljon kuukaudessa lapsen
varhaiskasvatus maksaa palvelusetelipäiväkodissa.

