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Sopimus lapsen varhaiskasvatusajoista 

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan uusia aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua 

alkamispäivästä. Työttömyyden tai lomautuksen vuoksi sopimus voidaan uusia 1 kuukauden 

kuluttua alkamispäivästä. Sopimusta ei voi tehdä takautuvasti.  

Lapsen/lasten nimi Varhaiskasvatuspaikka ja -ryhmä 

 

 

Tuntimuutos tapahtuu aina kalenterikuukauden alusta. 

• Hoidon tarve enintään 84 tuntia kuukaudessa, maksu 60 % kokoaikaisesta maksusta 

• Hoidon tarve 84–147 tuntia kuukaudessa, maksu 80 % kokoaikaisesta maksusta 

• Hoidon tarve yli 147 tuntia kuukaudessa, maksu 100 % kokoaikaisesta maksusta 

Hoito alkaa (pvm):  Päivittäinen hoitoaika (klo): 

Vapaapäiviä ma–pe:  Vuorohoito: 

Esiopetusikäisen varhaiskasvatus 

Maksuton esiopetus (enintään 84 h/kk) sisältyy sovittuun varhaiskasvatusaikaan 

• Esiopetus + varhaiskasvatus yhteensä enintään 168 tuntia kuukaudessa, maksu 60 % 

• Esiopetus + varhaiskasvatus yhteensä yli 168 tuntia kuukaudessa, maksu 80 % 

Hoito alkaa (pvm):  Päivittäinen läsnäoloaika (klo): 

Vapaapäiviä ma–pe:  Vuorohoito: 

Hoitoaikojen ilmoitus ja ylilaskutus 

Lapsen hoitajat ilmoitetaan niin, että seuraavan viikon hoitoajat ilmoitetaan sitä edellisen viikon 

sunnuntaihin klo 24 mennessä. Laskutuksessa on käytössä automaattinen ylilaskutus. Jos lapselle 

varattu (=suunniteltu) ja/tai toteutunut varhaiskasvatusaika ylittää lapsen varhaiskasvatusmaksun 

perusteena olevat tunnit, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan ylemmän tuntiluokan 

mukaisesti. Huoltajan tulee seurata, että suunniteltu ja toteutunut varhaiskasvatusaika vastaavat 

tehtyä sopimusta lapsen varhaiskasvatusajoista. 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys        Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselv. 

 

Heinolassa pvm: Heinolassa pvm: 

Palauta lomake allekirjoitettuna päiväkotiin. Lomake vastaanotettu pvm:_____________ 

 Lomake toimitettu suomi.fi-viestipalvelun kautta, pvm.  (allekirjoitusta ei tarvita) 

Lisätietoja päiväkodista tai palveluasiantuntijalta, puh. 044 797 7010 
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