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Vastaanotettu, pvm. Vastaanottaja

Palveluntuot-
tajan tiedot

Yksityinen päiväkoti Yhteyshenkilö

Lapsen tiedot Lapsen sukunimi ja etunimi Henkilötunnus

Palvelun tarve 
(vaikuttaa 
palvelusetelin 
arvon määri- 
tykseen) 
 
Mikäli lapsilla on 
erilaiset varhais-
kasvatuksen tar-
peet, jokaisesta 
lapsesta täyte-
tään oma liite

Kokoaikainen varhaiskasvatus

vähintään 35 t/vko
yli 25 – alle 35 t/vko
yli 20 t/vko, enintään 25 t/vko

Osa-aikainen varhaiskasvatus

enintään 20 t/vko

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus 

esiopetus ja varhaiskasvatus yhteensä yli 45 t/vko
esiopetus ja varhaiskasvatus yhteensä yli 40, enintään 45 t/vko
esiopetus ja varhaiskasvatus yhteensä enintään 40 t/vko

Varhais- 
kasvatuksen 
alkaminen

Lapsen ensimmäinen varhaiskasvatuspäivä, pvm.

Muutokset sopimukseen tehdään alkavaksi kalenterikuukauden alusta.

Palvelun hinta Palveluntuottajan tarjoaman palvelun kokonaishinta

euroa/kk
Ilmoitus- 
velvollisuus

Huoltajien tulee ilmoittaa palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle tulosidonnaisen palvelusetelin arvoon  
vaikuttavista muutoksista: 

• perheen tulot muuttuvat olennaisesti 
• perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu

Palveluntuottajan on ilmoitettava välittömästi laskutusta hoitavalle toimistosihteerille, jos 

• lapsen palveluntarve muuttuu 
• lapsen asiakassuhde päättyy

Päiväys ja 
allekirjoitukset

Päiväys Huoltajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Päiväys Palveluntuottajan allekirjoitus

Nimenselvennys

VARHAISKASVATUKSEN PÄÄTTYMINEN (täytetään irtisanomisen yhteydessä)

Lapsen viimeinen varhaiskasvatuspäivä, pvm.

Päiväys Huoltajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Päiväys Palveluntuottajan allekirjoitus

Nimenselvennys
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