
PALVELUSOPIMUKSEN LIITE YKSITYINEN PÄIVÄKOTI 

Tästä liitteestä otettu kopio asiakkaalle ja palveluntuottajalle. Alkuperäinen toimitetaan sivistyshallintoon. 

   RAUMAN KAUPUNKI Varhaiskasvatus 
  Sivistystoimiala 
  PL 113 Kanalinranta 3 
  26101 Rauma 26100 Rauma 

vaihde 02 834 11 
  www.rauma.fi etunimi.sukunimi@rauma.fi 

    Muutos sopimukseen otetaan huomioon palvelusetelin arvossa, mikäli muutos kestää vähintään 3 kk. Muutokset 
    sopimukseen tehdään alkavaksi kalenterikuukauden alusta. Sopimusta ei muuteta takautuvasti. 

     Palveluntuottajan 
     tiedot 

Yksityinen päiväkoti Yhteyshenkilö 

     Lapsen tiedot 
Lapsen nimi Henkilötunnus 

     Varattavat tunnit 
      kuukaudessa 52–92 tuntia /kk, sopimus voimassa alkaen (pvm) _________   

93–115 tuntia/kk, sopimus voimassa alkaen (pvm) _________     

116–150 tuntia/kk, sopimus voimassa alkaen (pvm) _________     

151 tuntia tai enemmän, sopimus voimassa alkaen (pvm) _________ 

    Sisarukset 
Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Varhaiskasvatuk-

sessa 
Kyllä 
Ei 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Varhaiskasvatuk-
sessa 
Kyllä 
Ei 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Varhaiskasvatuk-
sessa 
Kyllä 
Ei 

   Palvelun hinta Palveluntuottajan tarjoama palvelun kokonaishinta _________________ euroa / kk 

 Ilmoitusvelvollisuus Huoltajien tulee ilmoittaa palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle tulosidonnaisen palvelusetelin ar-
voon vaikuttavista muutoksista: 

- perheen tulot muuttuvat olennaisesti esim. työn aloittamisen tai työttömyyden vuoksi
- perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu
- lapsen huoltajuus muuttuu
- lapsen palveluntarve muuttuu
- lapsen hoitosuhde päättyy

Palveluntuottajan on ilmoitettava välittömästi laskutusta hoitavalle toimistosihteerille asiakkaan irtisa-
noessa palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa. 

  Suostumus/ 
  Perheen tulotiedot 

Perhe suostuu maksamaan korkeimman omavastuuosuuden 

Kyllä   Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa 

Ei     Tuloselvitys liitteineen toimitetaan  aloittamiskuukauden loppuun mennessä

 Annamme suostumuksen tulorekisterin käyttöön 
Huoltaja1 Palkansaaja - ei muita tuloja kuin palkkatulo. Käytetään tulorekisterin tietoja. Ei toi-
miteta liitteitä. 
Huoltaja 2 Palkansaaja - ei muita tuloja kuin palkkatulot. Käytetään tulorekisterin tietoja. Ei toi-
miteta liitteitä. 
Emme suostu tulorekisterin käyttämiseen, toimitamme itse tulotiedot kahden viikon sisällä pää-
töksestä   

  Allekirjoitukset ___/____ .20___      _____________________________________   Päiväys          Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös    

_______________________________________          __________________________ 
Palveluntuottajan edustajan allekirjoitus                  vastaanotettu pvm /vastaanottaja  

(sivistyshallinnon edustaja ) 

 (valitse kaksi)Järjestelytapa:osapäiväinen     kokopäiväinen  osaviikkoinen  päivittäinen

http://www.rauma.fi/
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