Sivistystoimiala
Varhaiskasvatus
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUSOPIMUS
Varhaiskasvatusaikaperusteinen sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään 3 kuukautta. Sopimuksen
voi muuttaa perustellusta syystä , joka voi olla perhetilanteen muutos, pidempiaikainen lomautus, työttömyys, työpaikan vaihtuminen, opiskelu yms. Asiakasmaksu määräytyy sopimuksen mukaisesti.
Huoltajat ilmoittavat tarvitsemansa varhaiskasvatusajat sähköisesti www.rauma.fi. Sähköinen ilmoittaminen sulkeutuu
aina kyseessä olevaa viikkoa edeltävänä maanantaina klo 12. Huoltajat seuraavat itse varatun tuntimäärän käyttöä
eAsioinnissa laskurissa. Jos huoltajien ilmoittama tai toteutunut varhaiskasvatuspalvelun tarve ylittää sopimuksen
mukaisen tuntimäärän kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta ilmoitetun / toteutuneen tuntimäärän mukainen maksu.
Sopimuksen muutos astuu voimaan aikaisintaan lomakkeen palauttamista seuraavan kuukauden alusta. Rauman
kaupungilla on oikeus muuttaa asiakasmaksusopimusta ja -maksua, jos ylitys toistuu kahtena peräkkäisenä kuukautena.

LAPSEN TIEDOT
Lapsen nimi

Henkilötunnus

Varhaiskasvatuspaikka / lapsiryhmä / perhepäivähoitaja

VARHAISKASVATUKSEN TARVE TUNTEINA / KK
Lapselle varataan oheisen taulukon mukainen varhaiskasvatusaika. Maksu perustuu valittuun varhaiskasvatusaikaan.
(esiopetusaikaa ei lasketa mukaan tarvittaviin tunteihin)

Varhaiskasvatusaika/kk

Asiakasmaksun osuus

0-92 h
93-115 h
116-150 h
151 h-

60 %
75 %
90 %
100 %

Valitse vaihtoehto (x)

Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistapa (ilman esiopetusaikaa)
Osapäiväinen, päivittäinen (noin 4h/pvä)
Kokopäiväinen, päivittäinen (yli 5h/pvä)
Osapäiväinen, osaviikkoinen
Kokopäiväinen, osaviikkoinen

Sopimus voimassa
alkaen (pvm)

Valitse vaihtoehto (x)

1. Korkein maksu
Hyväksymme korkeimman maksun – tulotietoja ei toimiteta.
Tulotiedot tulorekisteristä.
2. Huoltaja 1 Palkansaaja - ei muita tuloja kuin palkkatulo. Käytetään tulorekisterin tietoja. Ei toimiteta liitteitä.
Huoltaja 2 Palkansaaja - ei muita tuloja kuin palkkatulot. Käytetään tulorekisterin tietoja. Ei toimiteta liitteitä.
Emme suostu tulorekisterin käyttämiseen, toimitamme itse tulotiedot kahden viikon sisällä päätöksestä

3.

Tulot muuttuvat – toimitetaan uudet tulotiedot ____/____ 20__alkaen.
(kohta 3 vain sopimuksen muutoksissa täytettävä )

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

kyllä

ei

Sähköpostiosoite sähköistä asiointia varten (kirjoita selvästi)

Sijoitus- ja maksupäätökset voidaan toimittaa sähköisesti eAsiointi- portaaliin huoltajien nähtäväksi.
Suostumme päätösten sähköiseen tiedoksiantoon
kyllä ei
Ilmoitus päätöksen saapumisesta lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.
Päätökset säilyvät saapumisjärjestyksessä huoltajan eAsioinnissa.
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