Palvelurahahakemus perheen omasta lapsesta
____/____ 20____ alkaen

Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut

Palveluraha on vaihtoehto Kelan kotihoidon tai yksityisen hoidon tuelle. Perheen kaikille lapsille on valittava
sama tukijärjestelmä (Kelan maksamat tuet tai palveluraha). Tuki maksetaan hoitajan alle esiopetusikäisistä
lapsista jotka ovat oikeutettuja päivähoitopaikkaan.
1. PALVELURAHAN EHTO

2. PERHEPÄIVÄHOITAJAN
TIEDOT

3. HAEN
PALVELURAHAA
LAPSELLENI /
LAPSEN TIEDOT

4. MUITA TIETOJA
(hakijan merkinnät)

Hoidossa on kaksi perheen ulkopuolista lasta.

Hoito on kokopäivähoitoa.

Perhepäivähoitajan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilinumero

Hyväksytty
palveluseteliyrittäjyys
y-tunnus

1. Lapsen sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

2. Lapsen sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Palvelurahaa haetaan ajalle

_____/_____ 20_____ - _____/_____ 20_____

Vanhempainrahan päättymispäivä _____/_____ 20_____
Kotihoidontuen päättymispäivä

_____/_____ 20_____

Hakemus palautetaan Varhaiskasvatuspalveluiden osoitteeseen:
5. HAKEMUKSEN
PALAUTUS

käyntiosoite: Taka-Lyötynkatu 4, 90140 Oulu
postiosoite: Sivistys- ja kulttuuripalvelut/Varhaiskasvatus, PL 17, 90015 Oulun kaupunki
Palvelurahahakemuksen liitteenä tulee toimittaa verokortti ennankonpidätyksen perimistä varten.

6. LIITTEET
Verokortti liitteenä

ASIAKKAAN
OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen niitä
käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä henkilötietolaissa tarkoitetun
rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot tallennetaan (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (henkilötietolaki).

MUUTOKSET

ALLEKIRJOITUS

Huoltaja on ilmoitusvelvollinen kaikista perheessä tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat palvelurahan
maksamiseen.
Olen tutustunut palvelurahan yleisiin ehtoihin ja hyväksyn ne.
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen ja luovuttamiseen
palvelurahan määrittämistä varten.
Päivämäärä ______/_____ 20______

Allekirjoitus

VIRANOMAINEN
TÄYTTÄÄ

Saapumispvm ______/______20______ Vastaanottaja

PÄÄTÖS

Palveluraha myönnetään _____/_____20_____ alkaen.
Palvelurahaa ei myönnetä

. Perustelu:

Päätös § _____ Päiväys _____/_____20_____
Päättäjän allekirjoitus:

Palvelurahahakemus perheen omasta lapsesta
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut

____/____ 20____ alkaen

PERHEPÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.8.2013 ALKAEN
Oulun kaupunki ottaa palvelurahan käyttöön 1.8.2013 alkaen (Sivistys- ja kulttuurilautakunta
25.4.2013). Perhepäivähoidon palvelurahalla tarkoitetaan yksityisessä perhepäivähoidossa hoitajan
omista alle esiopetusikäisistä lapsista maksettavaa korvausta.
Palvelurahan myöntämisperusteet:
1. Oulun kaupunki on hyväksynyt yksityisen perhepäivähoitajan palveluseteliyrittäjäksi, hoitaja
kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja hänellä on y-tunnus.
2. Kaikki perheen lapset ovat saman tukijärjestelmän piirissä.
3. Perhepäivähoitajalla tulee olla hoidossa vähintään kaksi perheen ulkopuolista oululaista lasta,
jotta hoitajan omilla lapsilla on oikeus palvelurahaan.
4. Ulkopuolisten lasten hoidon tarpeen on oltava vähintään 30 tuntia viikossa. Palveluraha
myönnetään toistaiseksi siihen asti, kun edellytykset maksamiseen ovat olemassa.
5. Palvelurahaa maksettaessa ei ole oikeutta käyttää avoimen kerhotoiminnan palveluita.
Palvelurahan maksaminen päättyy sen vuoden heinäkuussa, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta tai
esiopetus alkaa. Oikeus palvelurahaan päättyy myös pidennetyn oppivelvollisuuden/varhennetun
esiopetuksen alkaessa.
VEROKORTTI PALVELURAHAA VARTEN
Palveluraha on veronalaista ansiotuloa ja sen maksamista varten tarvitaan verokortti. Verokortin voi
tilata numerosta 020 697 000 tai käymällä Pohjois-Pohjanmaan verotoimistossa osoitteessa Torikatu
34 B, 90100 Oulu. Verokortin tilaamista varten tarvitset tiedot koko vuoden palvelurahan määrästä,
jo maksetusta palvelurahasta sekä siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä. Lisäksi tarvitaan selvitys
kaikista muista ansiotuloista, vaikka olisitkin ennakkoperintärekisterissä ja sinulle olisi määrätty
perhepäivähoitotoiminnasta ennakkoverot. Nämä muut tulot ja niistä määrätyt ennakkoverot
vaikuttavat palvelurahaa varten tehtävän verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Tästä syystä on
tärkeää ilmoittaa kaikki perhepäivähoitotoiminnan tulot ja vähennykset.
PALVELURAHAN HAKEMINEN
Hoitaja voi hakea palvelurahaa, kun Oulun kaupunki on hyväksynyt hoitajan palveluseteliyrittäjäksi.
Palvelurahaa on haettava sen kuukauden aikana, kun lasten päivähoito on alkanut. Palvelurahaa
haetaan toimittamalla täytetty palvelurahahakemus ja verokortti osoitteeseen:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut / Varhaiskasvatusjohtaja
PL 17
90015 Oulun kaupunki
Palvelurahan maksaminen alkaa aina kuukauden alusta.

