
  

  

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu - palveluseteli 

Tämä on ohje sähköisen asiointipalvelun käytöstä. Palvelusetelihakemus yksityiseen päiväkotiin tehdään 

samassa sähköisessä asiointipalvelussa kuin hakemus kunnan omaan varhaiskasvatukseen. Samassa 

palvelussa asiakasperheet ilmoittavat tulotietonsa ja voivat lukea palvelusetelipäätöksensä.  

Nettisivuillemme on koottu varhaiskasvatuksen yleiset asiat sekä yksiköiden omat sivut. Palvelusetelin 

käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta https://peda.net/orimattila/v/yv/palveluseteli  

Palvelusetelipäiväkodit ohjeistavat itse hoitoaikojen ilmoituksen. Sivustollamme mainittu TietoEdu-sovellus 

on tarkoitettu vain oman kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöön. 
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Miten pääsen sähköiseen asiointipalveluun? 
 

 Sähköisiin päätöksiin pääsee varhaiskasvatuksen www-sivujen kautta https://peda.net/orimattila/v 
Palveluseteli sivun hakemuslinkeistä tai kohdasta Sähköiset palvelut. 

 Ensimmäisen hakemuksen pääsee tekemään valinnalla Uusi asiakas 

 Toinen linkki (Jätä esitäytetty hakemus tai Asiakasperheiden asiointi ohjaa sinut julkishallinnon 
asiointipalveluiden tietoturvalliseen suomi.fi-tunnistautumiseen. Voit valita itse tunnistautumistavan 
(pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti) jota käytät 
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Miten hyväksyn sähköisen asioinnin ja päivitän yhteystietoni? 
 

 Tunnistauduttuasi tulet Meidän perhe -näkymään. Näkymän alalaidasta, keinuvan tytönkuvan alta, 
löydät Saatavilla olevat palvelut -valikon. Klikkaa valikoista kohtaa ’Yhteystietojen muutos’  
 

 

 

 Tarkista yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite vaaditaan, jotta voit saada linkin 
asiointipalveluun tulleisiin päätöksiin sähköpostitse. Valitse Kyllä kohtaan ’Hyväksymme päätösten 
sähköisen tiedoksiannon’. Muistathan pitää myös jatkossa yhteystietosi ajan tasalla! 

 

 

  



  

Miten teen esitäytetyn palvelusetelihakemuksen? 
 

 Tunnistauduttuasi tulet Meidän perhe -näkymään. Valitse sen lapsen nimi, jolle olet hakemusta 
tekemässä. Näkymän alalaidasta, keinuvan tytönkuvan alta, löydät Saatavilla olevat palvelut -valikon. 
Tarkista esitäytetyt tiedot ja täydennä puuttuvat tiedot 

 

TARKASTA, ETTÄ MEIDÄN PERHE NÄKYMÄSSÄ NÄKYY MYÖS KAIKKI PERHEEN ALLE 18-VUOTIAAT LAPSET, 

ilmoita mahdollisista puutteista 

 

 

 Voit jo hakemusvaiheessa hyväksyä korkeimman maksun, jos tiedät tulojesi ylittävän 
enimmäisbruttotulorajan. 

 

 Valitse Alue-valikosta ”Palveluseteli” ja Yksikkö-valikosta se palvelusetelipäiväkoti, joka kanssa 
olet tehnyt palvelusopimuksen. 



  

  



  

Miten jätän tuloselvityksen ja liitteet? 
 

 Tunnistauduttuasi tulet Meidän perhe -näkymään. Valitse oma nimesi sivun vasemmasta reunasta. 
Näkymän ylälaidassa on valikko, josta löydät kohdan ’Varhaiskasvatusmaksut’. Valitse sen alta 
’Tuloselvitys / Suostumus korkeimpaan maksuun’ 
 

 
 

 Mikäli ilmoitat tulotietosi, valitse kohta ’Ilmoitan tuloni lähettämällä liitteet’ ja liitä tuloliite tai liitteet. 
Sallittuja tiedostomuotoja doc, docx, jpg, jpeg, pdf, rtf, tiff ja xls. Liitteen maksimikoko on 4 Mt.  
Jos perheessä on kaksi huoltajaa, tulee molempien toimittaa tuloselvitys.  

 Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, valitse kohta ’Hyväksyn korkeimman päivähoitomaksun’. 
Tulotietoja ei tällöin tarvitse toimittaa. 
 

 



  

 Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat sekä lisätiedot palvelusetelin 
omavastuuosuudesta löytyvät varhaiskasvatuksen www-sivuilta osoitteesta  
https://peda.net/orimattila/v/yv/palveluseteli. 
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Mistä näen sähköisen päätöksen? 
 

 Saatuasi sähköpostitse tiedon, että suomi.fi palveluun on tullut sähköinen päätös, kirjaudu palveluun. 
Valitse Meidän perhe kohdasta ’Yleisnäkymä’ 
 

 
 
 

 Lapsen nimen kohdalta oikeasta reunasta klikkaamalla ’Näytä tiedot’ saat näkyviin luettelon lapselle 
tehdyistä sähköisistä päätöksistä.  

 Päätöksen perässä olevaa pdf-kuvaketta klikkaamalla saat avattua varsinaisen päätöksen. 
 

 

 


