Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus
Lapsen nimi
Syntymäaika
Lapsen varhaiskasvatukselle varattu kuukausittainen kokonaistuntimäärä (40 % - 85 %
maksupäätökseen merkitään tuntivälyksen yläraja, 100 % maksupäätökseen varattu tuntimäärä)
____________ alkaen päivittäinen hoitoaika on

enintään 5 tuntia/pv (osapäivä)
yli 5 tuntia/pv (kokopäivä)

Hoidon tarve pääsääntöisesti

Esiopetuksen osuus keskimäärin 84 h/kk,
sitä ei lasketa tuntivaraukseen esiopetukseen osallistuvilta.
5 pv/viikko (ma-pe)
1 – 4 pv/viikko
= päivittäinen
= osaviikkoinen
1 – 51 h/kk
1 – 51 h/kk
maksu 40 %
52 – 86 h/kk
52 – 86 h/kk
maksu 60 %
87 – 107 h/kk
87 – 107 h/kk
maksu 70 %
108 – 149 h/kk
108 – 149 h/kk
maksu 85 %
yli 150 h/kk – ________
maksu 100 %
(merkitse viivalle varattu tuntimäärä jos yli 150)

seuranta-aika 3 kk ajalle _______________________________

jos valitset seuranta-ajan, valitse myös yläpuolelta lähimmäksi arvioimasi tuntivälys maksun
pohjaksi, seuranta-ajan jälkeen sopimus ja maksupäätös tehdään keskimääräistä tarvetta vastaavaksi

Allekirjoitukset
Huoltaja

Varhaiskasvatus

Hoitomaksu peritään suhteutettuna käytettyyn tuntimäärään
- hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden
- jos hoitopaikka on suljettu eikä varahoito ole kunnallisessa hoidossa
- varhaiskasvatuksen loma-aikoina (vko 42, joulun aika, vko 10, kesäaika)
- esiopetuksen loma-aikoina jos lapsi on varhaiskasvatuksessa (korkeampi maksu)
Pääsääntöisesti maksupäätös tehdään toistaiseksi voimassaolevana toimikauden loppuun. Jos
palvelusopimuksen mukainen kokonaistuntimäärä kalenterikuukaudessa ylittyy, maksu peritään toteutuneen
hoitoajan mukaisen tuntivälyksen perusteella (=korkeampi %).
HOITOAIKAVARAUKSET PITÄÄ ILMOITTAA VARHAISKASVATUSPAIKKAAN VIIMEISTÄÄN EDELLISEN
VIIKON MAANANTAINA KLO 12.00 MENNESSÄ.
Jos lapsi käyttää varattua varhaiskasvatusaikaa säännöllisesti vähemmän (työ/opiskelu) voidaan sopimus
muuttaa tarvetta vastaavaksi. Lomaan rinnastettava poissaolo ei ole alennuksen peruste. Hyvityksiä ei tehdä
lyhytaikaisista muutoksista johtuen vaan muutostarpeen tulee olla pysyvän luonteista, kesto vähintään 3
kuukautta. Mikäli tuntivälystä on vaikea valita vaihtelevien hoitoaikojen vuoksi, voidaan palvelusopimuksen
tekemisessä käyttää 3 kuukauden seuranta-aikaa.
Lain mukaan määrätty kuukausittainen hoitomaksu peritään myös lapsen tilapäisen (loma-, sairas- tai muu
poissaolopäivä) poissaolon ajalta.
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