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Lapsen henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Etunimet

Henkilötunnus

Etunimet

Henkilötunnus

Huoltajan tiedot
Sukunimi

Puolison tiedot
Sukunimi

Hoitopaikka
Lapsen hoitopaikka

Hoitoaikojen varaaminen
Lapselle varataan oheisen taulukon mukainen hoitoaika. Maksu perustuu valittuun hoitoaikaan.
Hoitoaika (maksuluokka) tuntia/kk

Hoitomaksu prosenttia kokopäivähoidon
maksusta

0 - 80

50 %

81 - 105

60 %

106 - 120

75 %

121 - 150

90 %

Sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta astuu voimaan

Valitse lapsen hoitoaika (rasti ruutuun)

alkaen toistaiseksi.

Perusteiden muuttuessa hoitoaikasopimusta tarkistetaan ja tehdään uusi, kirjallinen sopimus.

Kokopäivähoidon varaaminen
151 -

100 %

Perhe sitoutuu ilmoittamaan varaamansa hoitoajat sähköisesti, lukitus seitsemän (7) päivää eletystä päivästä eteenpäin. Käytetyllä ja varatulla
hoitoajalla ei ole vaikutusta päivähoidon kuukausilaskutukseen.

Päiväys ja allekirjoitus
Olen tutustunut sivulla 2 olevaan ohjeeseen.
Paikka ja aika

Lapsen huoltaja

Päiväkodin johtaja

Sopimuksen irtisanominen
Sopimus irtisanotaan

alkaen.

Sopimus irtisanotaan aina kalenterikuukauden alusta lukien ja sitä ei voi irtisanoa takautuvasti.

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Lapsen huoltaja

Päiväkodin johtaja

Jakelu: Alkuperäinen päiväkotiin, jäljennökset huoltajille ja asiakasmaksuyksikön asiakaspalvelusihteereille.
Asiakaspalvelusihteereille ei toimiteta kokopäivähoidon sopimuksia.
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OHJE HOITOAIKAPERUSTEISESTA ASIAKASMAKSUSTA
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.9.2014 § 410
1. Sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta ja palveluntarpeesta
- sopimus voidaan tehdä vähintään viiden (5) kuukauden ajalle
- sopimus voidaan muuttaa tai irtisanoa kesken sopimuskauden perustellusta syystä (perhetilanne, koulutus, työttömyys tai lomautus)
- Oulun kaupungilla on oikeus muuttaa sopimusta yksipuolisesti, mikäli perhe toistuvasti (esim. kahtena peräkkäisenä kuukautena) ylittää
valitsemansa hoitoajan
- sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien ja sitä ei voi tehdä takautuvasti edellisestä kalenterikuukaudesta. Sopimus astuu
voimaan, kun molemmat osapuolet (huoltaja ja päiväkodin johtaja) ovat sen allekirjoittaneet
- uudelle lapselle sopimus voidaan tehdä siitä päivästä alkaen, kun lapsi aloittaa hoitosuhteen
2. Maksun määräytyminen
- päivähoidon kuukausimaksu määräytyy sovitun hoitoajan (maksuluokan) mukaan
2.1 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
2.2 Kuukausittainen käyttö
- mikäli käytetty tuntimäärä ylittää sopimuksen mukaisen hoitoajan (maksuluokan), laskutetaan käytetyn tuntimäärän mukainen maksu
- mikäli käytetty tuntimäärä alittaa sopimuksen mukaisen hoitoajan (maksuluokan), laskutetaan sopimuksen mukainen maksu
3. Hoitoaikojen varaaminen ja poissaolot
- perheillä on jatkuva mahdollisuus ilmoittaa hoitoaikoja sähköisesti, lukitus seitsemän (7) päivää eletystä päivästä eteenpäin
- lukitusajan ulkopuolella perheellä on oikeus muuttaa varattuja hoitoaikoja
- mikäli lapsi on poissa (syy muu kuin sairaus) varattuna hoitoaikana lukitusajan sisällä, varattu hoitoaika lasketaan toteutuneisiin hoitotunteihin,
vaikka lapsi ei olisikaan paikalla
- mikäli lapsi on poissa sairauden vuoksi lukitusaikana, varattu hoitoaika lasketaan käytettyyn tuntimäärään kuukaudessa
- sairauspoissaolot ilmoitetaan koko lapsen sairauden ajalle, ei vain sovituille hoitopäiville
- lisämaksuhyvityksiä ei synny koulujen loma-aikoina
4. Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun
- jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta
- jos lapsi on sairaana koko kalenterikuukauden, päivähoitomaksua ei peritä lainkaan
- jos lapsi on muusta syystä pois koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu
- muussa tapauksessa peritään täysi kuukausimaksu
5. Hoidon alkaminen ja päättyminen
- kun hoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään kyseiseltä kalenterikuukaudelta todellisten käytettyjen hoitotuntien
mukaan
6. Kun sopimus hoitoaikaan perustuvasta palveluntarpeesta päättyy, se irtisanotaan kirjallisesti.
Irtisanomisosa löytyy lomakkeen 1. sivun alaosasta.
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