
 

 

SIIKAISTEN KUNTA   SOPIMUS VARATUSTA 

    VARHAISKASVATUSAJASTA 

 

 

Lapsen  
henkilötiedot 

Sukunimi 

 

Henkilötunnus 

Etunimet 

 

 

Varhais-  
kasvatuspaikka 
ja -ryhmä 

Päiväkoti Pikku-Santran  

 alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä 

 3 – 6-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä 

 

Etukäteen  
ilmoitettu  
varhais- 
kasvatusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuna peritään 1.1.2018 alkaen maksu, joka perustuu huoltajien arvioi-
maan lapsen varhaiskasvatuksessa viettämään aikaan viikoittain sekä huoltajien tuloihin.  

Viikoittainen varhaiskasvatusaika määritellään tällä hoitoaikasopimuksella keskimääräisen viikkotunti-
määrän mukaan. Jos viikoittaisessa varhaiskasvatustuntien määrässä on vaihtelua, tulee varhaiskasva-
tustuntien määrä varata suurimman arvion perusteella. Varhaiskasvatusajan toteutumista seurataan 
kolmen kuukauden jaksoissa ja varhaiskasvatusaika korjataan tarvetta vastaavaksi aina seuraavan 
tarkastelujakson alusta lukien. Vuorotyötä tekevien huoltajien viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve 
saattaa vaihdella työvuoroista johtuen. Näissä tilanteissa voidaan sopia, että varattua varhaiskasvatus-
aikaa tarkastellaan yhden kuukauden jaksoissa.  

Laskutuksen perusteena oleva lapsen varhaiskasvatus-aika perustuu ennalta sopimuksella varattuun 
aikaan (sopimus varatusta varhaiskasvatusajasta). Vuosilomasta tai muusta lomaan rinnastettavasta 
syystä aiheutuvaa poissaoloa ei lasketa varhaiskasvatusaikaa vähentäväksi poissaoloksi. Varattu var-
haiskasvatusaika on käytetty varhaiskasvatusaika, vaikka lapsi olisi poissa sairauden tai muun syyn 
vuoksi varattuna päivänä. Varattuja tunteja ei voi siirtää myöhemmin käytettäväksi. Maksuluokan mu-
kaisen varhaiskasvatusajan alitusta ei hyvitetä. 

 Olen lukenut ja hyväksyn yllä olevat ehdot 
 

Palvelu  Keskimäärin 
tunteja/vko 

Keskimäärin 
tunteja/kk 

Maksuprosentti 
kokoaikaisesta 
maksusta 

Osa-aikainen  
varhaiskasvatus 

enintään 20 h enintään 84 h 60 % 

Osa-aikainen  
varhaiskasvatus 

yli 20 h mutta alle 
35 h 

yli 84 h mutta 
alle 147 h 

80 % 

Kokoaikainen varhaiskas-
vatus 

35 h tai enemmän 
147 tuntia tai 

enemmän 
100 % 

Esiopetusta täydentävä  
varhaiskasvatus 

- - 60 % 
 

Sopimus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapseni varhaiskasvatusaika on ____ / ____ /20 ____ 

 Osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 20 h/vko tai enintään 84 h/kk) 

 Osa-aikainen varhaiskasvatus (yli 20 h/vko mutta alle 35 h/vko tai yli 84 h/kk 
mutta alle 147 h/kk) 

 Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko tai vähintään 147 h/kk) 

 Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatusajan seurantajakso on pituudeltaan  

 3 kuukautta 

 1 kuukausi (vuorotyötä tekevät huoltajat) 

Allekirjoitukset 
Päiväys ____ / ____ / 20____ 
 
 

(Hyv.ltk 18.7.2017/§ 59/liite 3) 



_____________________________           ___________________________ 
           huoltajan allekirjoitus                          päivähoidonjohtajan allekirjoitus 

Selvitys huolta-
jien työstä, yri-
tystoiminnasta 
tai opiskelusta  

Lapsen yli 20 tunnin varhaiskasvatusaika viikossa edellyttää, että huoltajilla on työs-
tä, yritystoiminnasta tai opiskelusta aiheutuva tarve yli 20 tunnin varhaiskasvatusajal-
le viikossa.  
 
Isä, mikäli lapsen huoltaja 

 työ 

 yritystoiminta 

 opiskelu 
 
Äiti, mikäli lapsen huoltaja 

 työ 

 yritystoiminta 

 opiskelu 
 

Muu huoltaja (lapsen virallinen huoltaja) 

 työ 

 yritystoiminta 

 opiskelu 
 
Muu huoltaja (lapsen virallinen huoltaja) 

 työ 

 yritystoiminta 

 opiskelu 

Muu vahaiskas- 
vatuslain 11a §:n 
4. momentisssa 
takoitettu syy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 
Päiväys ____ / ____ / 20____ 
 
 
_____________________________           ___________________________ 

           huoltajan allekirjoitus                          huoltajan allekirjoitus 

 


