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Sopimus hoitoaikaperusteisesta
palveluntarpeesta
kts. kääntöpuoli

Lapsen henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Hoitopaikka
Lapsen hoitopaikka

Huoltajan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Huoltajan työtilanne

Puolison tiedot
Sukunimi

Puolison työtilanne

Kuukausittaisesta tuntimäärästä sopiminen
Lapselle varataan oheisen taulukon mukainen hoitoaika. Maksu perustuu valittuun hoitoaikaan.
Hoitoaika (maksuluokka)
tuntia/kk

Hoitoaika keskimäärin
viikossa

Hoitomaksu prosenttia kokopäivähoidon maksusta

1 – 63 h/kk

alle 15 h/vko

40 %

64 – 86 h/kk

15 – 20 h/vko

60 %

20 h/vko

60 %

Varhaiskasvatusoikeus
87 – 150 h/kk

21 – 35 h/vko

80 %

yli 150 h/kk

yli 35 h/vko

100 %

Valitse lapsen hoitoaika
(rasti ruutuun)







Sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta astuu voimaan ____________________________ alkaen toistaiseksi.
Perusteiden muuttuessa hoitoaikasopimusta tarkistetaan ja tehdään muutosilmoitus.
Lisäselvitykset

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Ylivieskan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
Vierimaantie 3
84100 YLIVIESKA

Lapsen huoltaja

Päiväkodin johtaja/ Perhepäivähoidonohjaaja

etunimi.sukunimi@ylivieska.fi
www.ylivieska.fi/varhaiskasvatus
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Sopimus hoitoaikaperusteisesta varhaiskasvatuksen tarpeesta
1. Sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta ja palveluntarpeesta
- sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi
- sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään
kolmeksi kuukaudeksi
- sopimus voidaan muuttaa perustellusta syystä lyhemmäksi aikaa (perhetilanne, koulutus/
työllistyminen, työttömyys)
- muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta
- Ylivieskan kaupungilla on oikeus muuttaa sopimusta yksipuolisesti, mikäli perhe toistuvasti
(kahtena peräkkäisenä kuukautena) ylittää valitsemansa hoitoajan
2. Varhaiskasvatusoikeus
- mikäli toinen huoltajista on kotona, lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen viikoittain. Perustellusta syystä huoltajat voivat hakea lapselleen myös laajempaa varhaiskasvatusta.
3. Maksun määräytyminen
- varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy sopimuksessa valitun tuntimäärän mukaan.
Maksu on 40 %, 60 %, 80 % tai 100 % kokoaikaisesta tulojen mukaan määräytyvästä maksusta. (kts taulukko sopimuksessa)
4. Kuukausittainen käyttö
- mikäli varattu tuntimäärä kuukaudessa ylittää sopimuksen mukaisen tuntimäärän, laskutetaan sen kuukauden osalta ylemmän tuntimäärän mukainen maksu. Ylityksen toistuessa
kahtena kuukautena peräkkäin, sopimus muutetaan ylempään tuntiluokkaan
- mikäli varattu tuntimäärä alittaa sopimuksen mukaisen tuntimäärän, laskutetaan sopimuksen mukainen maksu
5. Hoitoaikojen ilmoittaminen/varaaminen ja poissaolot
- perheet vahvistavat hoitopaikan ohjeiden mukaan edellisellä viikolla seuraavan viikon varatut hoitoajat
- lapsen sairauspäivät sekä muut äkilliset vapaat lasketaan varattuihin tunteihin
6. Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun
- jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
- jos lapsi on sairaana koko kalenterikuukauden, varhaiskasvatusmaksua ei peritä lainkaan
- jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään puolen kuukauden maksu
- muussa tapauksessa peritään täysi kuukausimaksu
7. Hoidon alkaminen ja päättyminen
- kun hoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä

Ylivieskan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
Vierimaantie 3
84100 YLIVIESKA

etunimi.sukunimi@ylivieska.fi
www.ylivieska.fi/varhaiskasvatus

