
   

LAUKAAN KUNTA  PALVELURAHAHAKEMUS     

Sivistysosasto   YKSITYINEN VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatuspalvelut 
PL 6, 41341 Laukaa 

LAPSEN 
HENKILÖ-
TIEDOT 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin kotiin 

TIEDOT 
HUOLTAJIS-
TA 

Nimi Puolison / Avopuolison nimi 

 

Työpaikka / Oppilaitos Työpaikka / Oppilaitos 

 

Puhelin koti Puhelin työ Puhelin koti Puhelin työ 

Sähköposti Sähköposti 

Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset 

HOIDON 
ALOITTAMI-
NEN   

Päivämäärä: Varhaiskasvatusyksikkö: 

Ryhmä: 

PALVELUN 
TARVE 

( rastita valin-

ta) 

  Lapsen hoitopäivät  / hoidon tarve 

 kokopäivähoito  iltahoito  sopimuspäivähoito 10 pv / kk 

 osapäivähoito  vuorohoito  sopimuspäivähoito 15 pv / kk 

 esiopetus    esiopetus ja päivähoito 

Hoitoaika päivittäin  klo   

TIETOA PAL-
VELU-
RAHASTA 

 
 
 
 

Palvelurahan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hoidossa oleva lapsi saa kodinhoidon tukea, eikä 

palveluntuottaja ole työsopimussuhteessa päivähoitolasten vanhempiin. Palveluraha oikeuttaa osta-

maan päivähoitopalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelurahan arvo määritellään bruttotulojen 

mukaan perustuen voimassaolevaan maksutaulukkoon.   

Palvelurahan arvoa määriteltäessä yksityisen päivähoidon kattohinnat ovat 1.8.2018 alkaen: 

Hoitomuoto Päiväkoti Perhe-

päivä-

hoito 

Päiväkoti 

Vuoropäivähoito 

Ryhmäperhepäivä-

koti 

yli 3 v alle 3 v yli 3 v alle 3 v    yli 3 v alle 3 v    

kokopäivähoito 755 € 1 189 € 735 € 1 353 €  2 013 € 735 €   1 158 € 

osapäivähoito 452 €    594 € 441 €    475 €     704 € 441 €     579 € 

iltahoito kp 925 € 1 360 €      

iltahoito op     593 €    735€      

Esimerkki palvelurahan laskemisesta: 

755 € - 289 € (laskennallinen hinta, asiakkaan omavastuu) = palveluraha 466 €  

Hoidon alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, palvelurahan arvo lasketaan  

aloittamis- ja lopettamispäivien mukaan.  

PALVELUN 
TUOTTAJA 

Palvelun tuottaja vastaa yksityisenä tuottajana palvelusta, ja myös lainmukaisten vakuutusten ottami-

sesta. Sopimus purkautuu, jos päivähoitolain velvoitteita, esimerkiksi vaitiolovelvollisuutta, ei noudate-

ta. 

TULO-
SELVITYS 

 (rastita valin-

ta) 

 Palveluraha voidaan määritellä korkeimman kunnallisen päivähoitomaksun mukaisesti, kunnes 

toisin ilmoitan. En toimita tulotietoja. 

  

Tulotiedot tulee ottaa huomioon palvelurahaa määriteltäessä. Toimitan hakemuksen liitteenä      

tuloselvityslomakkeen ja tulotiedot. Liitteitä _____kpl 

 

  

ALLE-
KIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 

 

 

Allekirjoitus 

     

     

 

 



   

       


