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SOPIMUS LAPSEN VARHAISKASVATUSAJASTA
Lapsen varhaiskasvatusaika perustuu ennalta sovittuun keskimääräiseen viikkotuntimäärään,
josta tehdään kirjallinen sopimus. Asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja se peritään
tämän sopimuksen mukaisesti.
Lapsen huoltaja ja päiväkodin johtaja tekevät sopimuksen varhaiskasvatusajasta ennen
varhaiskasvatuksen alkamista. Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin
varhaiskasvatuspäätöksen alkamispäivä. Allekirjoitettu sopimus on virallinen asiakirja, jota
molempien osapuolten tulee noudattaa.
Sopimus uusitaan, jos lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu pidempiaikainen
muutos. Muutokset sopimukseen tehdään pääsääntöisesti alkamaan seuraavan kuukauden
alusta ja tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Perheen loma-aikojen, satunnaisten
poissaolopäivien tai arkipyhien vuoksi ei laadita uutta sopimusta eivätkä ne vaikuta sovittuihin
varhaiskasvatusaikoihin.
Muutokset sopimukseen pyydetään tekemään päiväkodin johtajan kanssa vähintään kaksi
viikkoa aikaisemmin.
Esiopetukseen tai 6-vuotiaiden valmistavaan opetukseen osallistuva lapsi
Kaikille tulevan toimintavuoden esiopetuksen tai valmistavan opetuksen lapsille tehdään
sopimus varhaiskasvatuksen käytöstä toukokuussa.
Lapsen tulee osallistua maksuttomaan esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen
esiopetuksen työaikoina. Lomista tai muista poissaoloista esiopetusaikana neuvotellaan
esiopetuksen henkilökunnan tai päiväkodin johtajan kanssa.
Varhaiskasvatusajan käytön suunnittelu
Säännöllisesti viikoittain toteutuvat varhaiskasvatuspäivät -kohtaan merkitään rastilla päivät,
jolloin lapsi on varhaiskasvatuksessa ja päivittäinen varhaiskasvatuksessa oloaika
kellonaikoina.
Epäsäännöllinen varhaiskasvatusaika koskee perheitä, joiden varhaiskasvatuksen tarve
vaihtelee joko päivittäin tai viikoittain työn tai opiskelun vuoksi.
Huoltaja toimittaa varhaiskasvatuspaikkaan
• kirjallisen suunnitelman lapsen päivittäisistä varhaiskasvatusajoista vähintään viikkoa
ennen uuden jakson alkua.
•

vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusajat ja huoltajien työajat kirjallisesti etukäteen
edellisen viikon maanantaihin kello 18.00 mennessä.

Lapsen varhaiskasvatuspäivän pituus voi varhaiskasvatuslain mukaan olla enintään 10 tuntia
päivässä. Perhepäivähoidossa olevan lapsen päivittäinen varhaiskasvatusaika voi olla enintään
9 tuntia.
Keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskeminen
Asiakasmaksu määräytyy huoltajan ennalta ilmoittaman lapsen keskimääräisen viikoittaisen
varhaiskasvatusajan mukaisesti.
Lapsen viikoittaisen varhaiskasvatuksen tarpeen laskenta:
Päivittäisen varhaiskasvatuspäivän pituus x varhaiskasvatuspäivät viikossa
Esim1. 7h 30 min x 5 pvä = 37 h 30 min viikossa
Esim2. 9 h x 4 pvä = 36 h viikossa
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Mikäli lapsen varhaiskasvatusaika vaihtelee viikoittain, esim. vanhempien työvuorojen mukaan,
keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa arvioitaessa lasketaan yhteen varhaiskasvatustunnit
neljän viikon ajalta, jonka jälkeen tuntimäärä jaetaan neljällä.

