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Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakeminen
1. Varhaiskasvatuspaikan valinta ja hakeminen
Palveluseteliasiakkaaksi voi hakeutua kunnan palvelusetelituottajaksi hyväksymään yksityiseen
päiväkotiin.
Lista kunnan hyväksymistä yksityisistä palvelusetelipäiväkodeista löytyy osoitteesta
https://peda.net/hollolakarkola/varhaiskasvatus/vkp/pl
Ole yhteydessä listalta löytyvään päiväkotiin ja neuvottele yksityisen palveluntuottajan kanssa
varhaiskasvatuspaikasta.

2. Varhaiskasvatuspaikasta sopiminen ja palvelusopimuksen laatiminen
Kun olet sopinut varhaiskasvatuspaikasta yksityisen palveluntuottajan kanssa, sovi palvelusopimuksen
tekemisestä.
Palvelusopimuksessa määrittelette yksityisen palveluntuottajan kanssa muun muassa hoidon
aloituspäivän ja palvelun tarpeen huomioiden varhaiskasvatusoikeuden.

3. Palvelusetelin hakeminen
Palveluseteliä voit hakea kunnalta sen jälkeen, kun olette tehneet palvelusopimuksen yksityisen
päiväkodin kanssa. Palvelusetelihakemuksen voit täyttää Hollolan kunnan sähköisessä asioinnissa
osoitteessa https://www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi
Palveluntuottaja toimittaa palvelusopimuksen Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.
Palvelusopimus on toimitettava, jotta myönteinen palvelusetelipäätös voidaan tehdä. Palveluseteliä ei
myönnetä takautuvasti.
Olethan huolellinen hakemusta täyttäessä, jotta palvelusopimuksen ja palvelusetelihakemuksen tiedot
ovat yhdenmukaiset.

4. Tulotietojen ja liitteiden toimittaminen
Toimitathan tulotiedot Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin omavastuuosuuden laskemiseksi
ennen hoitosuhteen alkua. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli ilmoitat kirjallisesti suostuvasi
suurimpaan omavastuuosuuteen.
Tulotiedot voit ilmoittaa sähköisesti web-palveluiden kautta vasta sen jälkeen, kun olet saanut myönteisen
palvelusetelipäätöksen. Samoin suurimman omavastuuosuuden (maksun) voit hyväksyä web-palveluiden
kautta.
Mikäli ette ilmoita tulotietoja, lasketaan omavastuuosuus (maksu) korkeimman omavastuuosuuden
mukaan.
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5. Päätös palvelusetelistä
Saat sähköpostiisi viestin, kun sähköinen päätös palvelusetelistä on tehty. Sähköiset päätökset ovat
luettavissa web-palveluissa. Web-palvelut löytyvät osoitteesta https://www.hollola.fi/hollolan-sahkoinenasiointi
Päätös kertoo oikeudesta palveluseteliin, eikä sitä tarvitse hyväksyä. Myönteisen päätöksen saatuasi
lapsi voi aloittaa palveluseteliasiakkaana.

6. Päätös omavastuuosuudesta
Asiakkaan omavastuuosuus on se osuus, joka jää asiakkaan maksettavaksi.
Päätös omavastuuosuudesta toimitetaan sekä perheelle että yksityiselle palveluntuottajalle. Päätöksen
omavastuuosuudesta voi käydä lukemassa web-palveluissa.
Huomioithan, että palveluntuottaja voi periä lisämaksua 0-75 euroa kuukaudessa.
Palveluntuottajakohtainen lisämaksu on merkitty kunnan hyväksymien palvelusetelituottajien listaan.
Palveluntuottaja lisää sovitun lisämaksun omavastuuosuuteen laskuttaessaan perhettä.

7. Omavastuuosuus
Huoltajien maksettavaksi jäävä omavastuuosuus vastaa kunnallista varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
Tämän lisäksi palveluntuottaja laskuttaa mahdollisen lisämaksun.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskurilla voi arvioida omavastuuosuuden määrän. Laskuri löytyy
osoitteesta https://www.hollola.fi/sahkoinen-asiointi-kunnassa
Laskuri antaa suuntaa-antavan arvion, eikä huomioi mahdollista lisämaksua.

Muistathan, että mikäli Kela on maksanut lapsestanne yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon
tukea, on teidän ilmoitettava Kelalle hoitomuodon muutoksesta tuen maksamisen lopettamiseksi
siirryttyänne palveluseteliasiakkaaksi. Tuen hakijalla on aina ilmoitusvelvollisuus Kelalle
muutoksista.
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