
SOPIMUS LAPSEN HOITOPÄIVISTÄ VARHAISKASVATUKSESSA  
  
Kun lapsi on säännöllisesti poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukautta, peritään 
tulojen mukaista alempaa hoitomaksua. Enintään 10 päivää kuukaudessa kestävästä 
hoidosta peritään 50 % koko kuukauden maksusta. Enintään 15 päivää kuukaudessa 
kestävästä hoidosta peritään 75 % koko kuukauden maksusta. Jos hoitopäiviä on 16 tai 
enemmän peritään koko kuukauden maksu.  
  
Hoidontarpeen määrästä sovitaan aina etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla 
vähintään kolme kuukautta. Sopimusta ei muuteta kesä-elokuun ajaksi. Jos ennalta sovitut 
hoitopäivät ylittyvät 10 päivästä, peritään 75 %:a koko kuukauden maksusta tai jos 
hoitopäivät ylittyvät 15 päivästä, peritään koko kuukauden maksu. Vaihtoehdossa 
ratkaisevaa on ennalta sovittujen hoitopäivien määrä, ei läsnäolopäivien lukumäärä.  
  
Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lapsen hoitopäivät etukäteen viimeistään hoidon 
tarvetta edeltävän viikon keskiviikkona. Ilmoitus sisältää varatut hoitopäivät, jos lapsi on 
poissa sairauden tai muun syyn vuoksi, katsotaan tällainen päivä käytetyksi hoitopäiväksi.  
  
Mikäli lapsen hoidontarve on muusta kuin vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta 
johtuvaa, hoitopäivien käytöstä neuvotellaan perheen ja hoitopaikan kesken, koska saman 
hoitopaikan jakaa kaksi lasta.  
  
Perusturvalautakunta 25.4.2007 § 30 ja 26.11.2008 § 93 

PERHEPALVELUT

LAPSEN HENKILÖTIEDOT

Nimi

Henkilötunnus

Haemme lapsellemme  sopimuspäivää kuukaudessa  / 20

Huoltajan allekirjoitus

Varhaiskasvatuksen edustaja allekirjoitus

20

Sopimus tehdään kahtena kappaleena (huoltajat ja varhaiskasvatus)

  /

20  /

Liite varhaiskasvatushakemukseen
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