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ILMOITUS MUUTOKSESTA LAPSEN
TUNTIPERUSTAISESSA SOPIMUKSESSA JA/TAI
HOITOSUHTEESSA
vastaanottaja__________

Lapsen nimi ja henkilötunnus

_______/_______ 20______

Varhaiskasvatusyksikkö ja -ryhmä

LAPSEN/LASTEN VARATTAVAT TUNNIT/KUUKAUDESSA
Alkaen
Merkitse rastilla (x), kuinka monta tuntia lapsi/lapset tarvitsevat kuukaudessa varhaiskasvatusta (kts. ohje seuraava sivu)

Varhaiskasvatuksesta varattavat tunnit/kuukaudessa
(Kuukausituntimäärät on laskettu 21 pv/kk)

Osa-aikainen varhaiskasvatus
1-84 h/kk
60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
85–105 h/kk
70 %
106–146 h/kk
85 %
Kokoaikainen varhaiskasvatus
147 h/kk tai enemmän
100 %

Esiopetuksen ja 5-vuotiaiden 20 h:n maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi varattavat varhaiskasvatustunnit/kuukaudessa (Kuukausituntimäärät on laskettu 21 pv/kk)
Osa-aikainen varhaiskasvatus
1-84 h/kk
60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
85–105 h/kk
70 %
106 h/kk tai enemmän
85 %
Kokoaikainen varhaiskasvatus (vuorohoidossa olevat esioppilaat ja 5-vuotiaat)
147 h/kk tai enemmän
95 %

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen varaaman kuukausittaisen varhaiskasvatuksen tuntimäärän mukaan.
1.3.2017 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään varhais- % osuus kokoaikakasvatusta kuukaudessa tarvittavan tuntimäärän mukaan seuraavasti:
maksusta
(kuukausituntimäärät laskettu 21 pv/kk)
1–84 tuntia/kuukaudessa
60
keskimäärin enintään 20 h viikoittain kestävä varhaiskasvatus
85–105 tuntia/kuukaudessa
70
keskimäärin enintään 25 h viikoittain kestävä varhaiskasvatus
106–146 tuntia/kuukaudessa
85
keskimäärin enintään 34 h viikoittain kestävä varhaiskasvatus
100
147 tai enemmän tuntia/kuukaudessa
(95 %vuorohoidossa olevat
keskimäärin 35 h tai yli viikoittain kestävä varhaiskasvatus
esioppilaat ja 5-vuotiaat)

Jos esiopetuksessa oleva tai 5-vuotias lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta 106 tuntia kuukaudessa tai enemmän, asiakasmaksu on
85 % kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Poikkeuksena ovat kuitenkin vuorohoidossa olevat esioppilaat ja 5-vuotiaat, jotka
tarvitsevat vuorohoitoa 147 tuntia kuukaudessa tai enemmän. Heidän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 95 %
kokoaikaisesta asiakasmaksusta.
Jos kuukausittaisissa tuntimäärissä on vaihtelua, pitää hoitotuntien määrä valita suurimman tuntimäärän perusteella.
Lapsen asuessa Järvenpäässä vuorotellen kummankin vanhemman luona, huoltajien on sovittava tässä sopimuksessa, kuinka
paljon he yhdessä tarvitsevat lapselleen varhaiskaskasvatusta. Varhaiskasvatusmaksu osoitetaan sille vanhemmalle, jonka
luona lapsella on Väestörekisterikeskuksen mukainen asuinpaikka. Vanhemmat sopivat yhdessä varhaiskasvatuksen
asiakasmaksun jakamisesta.

HOITOSUHDE PÄÄTTYY, VIIMEINEN HOITOPÄIVÄ

OSOITTEEN MUUTOS
Uusi osoite
Alkaen

MUUTOKSET PERHESUHTEISSA (päätös huoltajuudesta tulee myös toimittaa päiväkotiin)
Lapsella on kaksi huoltajaa
asuvat samassa taloudessa

Lapsella on yksi huoltaja
samassa taloudessa asuu avio-/avopuoliso, joka ei ole lapsen huoltaja

asuvat eri taloudessa
Lähivanhempi
Alkaen
Lisätietoja

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus tulee liitteeksi perheen aiemmin tekemään palvelusopimukseen.
Järvenpäässä ____ /_____ 20____
Huoltajien allekirjoitukset (Jos lapsella on kaksi huoltajaa, vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitukset)

_____________________________________
nimen selvennys

__________________________________

nimen selvennys

