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Lapsen tiedot                                                                                    
Nimi 
 

Henkilötunnus 

 
Kuukausittaisesta tuntimäärästä sopiminen 

Lapselle varataan oheisen taulukon mukainen hoitoaika.  

Hoitoaika tuntia/kk  Valitse lapsen hoitoaika (rasti ruutuun) 

0 – 80  

81 – 105  

106 – 120  

121 - 150  

 
Sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta astuu voimaan _______________alkaen toistaiseksi. 
Perusteiden muuttuessa hoitoaikasopimusta tarkistetaan ja tehdään muutosilmoitus. 
 

 
Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta sopiminen 

151 -  

Perhe sitoutuu varamaansa hoitoaikaan. Perusteiden muuttuessa aikaperusteista sopimusta tarkistetaan ja tehdään 
muutosilmoitus seuraavan täyden kuukauden alusta. 

 
Päiväys ja allekirjoitus 

Olen tutustunut sivulla 2 olevaan ohjeeseen. 
Paikka ja päivämäärä 
 
 

Allekirjoitus 

 
Muutos kuukausittaiseen tuntimäärään 

Muutos alkaen Tuntia/kk Aika ja paikka Huoltajan allekirjoitus Vaka esimiehen allekirjoitus 

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
Alkuperäinen varhaiskasvatuksen esimiehelle ja jäljennös huoltajille. 
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Ohje aikaperusteisen varhaiskasvatuksen varaamisesta 

Muutos 1.8.2019 alkaen 

 

1. Sopimus aikaperusteisesta varhaiskasvatuksen tarpeesta 
 

- varhaiskasvatus on huoltajille maksutonta Utajärven kunnassa 1.8.2019 alkaen (KH 19.03.2019 § 80) 
- huoltajien on kuitenkin toimitettava tuloselvitys, mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät 

edellytä korkeinta maksua 
- tulotiedot tarvitaan edelleen, jotta saamatta jääneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut voidaan 

laskuttaa sisäisesti elinvoimapalveluilta 
- sisäinen laskutus perustuu lapselle tehtävään maksupääpäätökseen, jonka perusteena ovat varattu 

tuntimäärä, sekä huoltajien tulot 
- maksuttomuus lisää perheiden valinnan ja harkinnan mahdollisuutta riittävän varhaiskasvatusajan 

varaamiseksi lapsen edun ja perheen tarpeen mukaisesti. Lapsen edun mukaista on, ettei hoitopäiviä 
pidennetä maksuttomuudesta huolimatta.  

 
- sopimus on toistaiseksi voimassa oleva  
- sopimus voidaan muuttaa kesken sopimuskauden perustellusta syystä (perhetilanne, koulutus, 

työttömyys tai lomautus) 
- muutokset astuvat voimaan seuraavan täyden kuun alusta 
- varattuun hoitoaikaan tulee sitoutua. Jos perhe tarvitsee varattua hoitoaikaa enemmän tunteja, täytyy 

sopimusta päivittää.  
- päivitetty sopimus astuu voimaan allekirjoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Sopimus astuu 

voimaan, kun molemmat osapuolet (huoltaja ja varhaiskasvatuksen esimies) ovat sen allekirjoittaneet. 
- uudelle lapselle sopimus tehdään siitä päivästä alkaen, kun lapsi aloittaa hoitosuhteen. 

 
Maksuttomuudesta huolimatta, edelleen ovat voimassa seuraavat asiat: 
 

2. Päivittäinen käyttö 
- mikäli lapsen toteutunut hoitoaika ylittää varatun ajan, vähentää se kuukaudessa käytettävissä olevaa 

hoitoaikaa toteutuneen ajan verran  
- mikäli lapsen toteutunut hoitoaika alittaa varatun ajan, vähentää se kuukaudessa käytettävissä olevaa 

hoitoaikaa varatun ajan verran 
 

3. Hoitoaikojen varaaminen ja poissaolot  
- mikäli lapsi on poissa (muu syy kuin sairaus) varattuna hoitoaikana, varattu hoitoaika lasketaan 

toteutuneisiin hoitotunteihin, vaikka lapsi ei olisikaan paikalla 
- mikäli lapsi on poissa sairauden vuoksi, varattu hoitoaika lasketaan käytettyyn tuntimäärään 

kuukaudessa 
 

 
 
 

 

 


