HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Sivistystoimi
Varhaiskasvatuspalvelut
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SOPIMUS HOITOPAIKKATAKUUSTA
LAPSEN TIEDOT
nimi

henkilötunnus

VANHEMPIEN YHTEYSTIEDOT
äidin nimi / toisen huoltajan nimi

henkilötunnus

osoite
sähköposti

puhelin (koti / työ)

isän nimi / toisen huoltajan nimi

henkilötunnus

osoite, mikäli eri kuin äidin
sähköposti

puhelin (koti / työ)

Lapsen nykyinen hoitopaikka:
päiväkoti:
Hoitopaikkatakuu ajalle:

/

20

-

/

20

Irtisanon lapsemme hoitopaikan em. hoitopaikkatakuun alkamisajankohdasta.

Suunniteltu paluu päivähoitoon:

elokuu 20
päivä

Perhe ilmoittaa kirjallisesti neljä (4) kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista,
palaako lapsi keskeytysajan jälkeen elokuun aikana hoitoon vai jatkuuko keskeytys
seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.–31.7.)
Hyvinkäällä

/

20

Huoltajan allekirjoitus
ja nimenselvennys

Päiväkodinjohtajan allekirjoitus
ja nimenselvennys

_____________________________________

___________________________________

Sopimuksesta annetaan huoltajalle kopio.
Päivähoitoyksikköön jää alkuperäinen sopimus, jolla haetaan hoitopaikkatakuun päättymisen
jälkeen hoitopaikkaa hoitopaikkatakuuehtojen mukaisesti.
Sopimukseen liitetään
Hoitopaikkatakuun periaatteet 1.8.2015 alkaen (Opetuslautakunta 19.5.2015 § 47).
Lomakkeella kerätään henkilötietoja varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen. Tietoja siirretään ainoastaan lain vaatiessa tai huoltajien
luvalla yhteistyökumppaneille (esim. neuvola). Tietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti ja niihin voi liittyä useita eri
säilytysaikoja. Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojasivuilta: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja
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LIITE
sopimukseen hoitopaikkatakuusta

HOITOPAIKKATAKUUTA KOSKEVAT PERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN
Opetuslautakunta 19.5.2015 § 47
Hoitopaikkatakuun ehdot:
1. Hyvinkään kaupunki sitoutuu osoittamaan päivähoidon keskeyttäneille lapsille
hoitopaikan lapsen entiseen vähintään 3-ryhmäiseen päiväkotiin seuraavan
toimintavuoden (1.8.) alusta.
2. Palvelutakuun edellytyksenä on, että
- päiväkodin johtaja ja perhe tekevät kirjallisen sopimuksen hoitopaikkatakuusta
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoitopaikkatakuulle jäämistä,
- lapsen hoitosuhde on ollut voimassa vähintään kolme (3) kuukautta ennen
hoitopaikkatakuulle jäämistä,
- lapsi on poissa kunnan järjestämästä päivähoidosta vähintään neljä (4)
kuukautta,
- perhe ilmoittaa kirjallisesti neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden
umpeutumista, palaako lapsi keskeytysajan jälkeen elokuun aikana hoitoon,
vai jatkuuko keskeytys seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.–31.7.),
- hoitopaikkatakuusopimus tehdään enintään kahdeksi (2) vuodeksi,
- lapsi palaa keskeytysajan jälkeen päivähoitoon elokuun aikana (1.–31.8.),
- hoitopaikkatakuu koskee vain hyvinkääläisiä perheitä. Perheen tulee olla
kirjoilla Hyvinkäällä hoitopaikkasopimuksen tekohetkellä, sopimuksen
mahdollisen uusimisen aikaan sekä silloin, kun lapsi palaa hoitoon.
Hoitopaikkatakuu päättyy jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois
Hyvinkäältä,
- hoitopaikkatakuu päättyy lapsen esiopetusvuoden alkamiseen eikä näin ollen
koske esiopetuspaikkaa eikä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa,
- takuu ei koske perhepäivähoitoa eikä vuorohoitoa, mikäli vuorohoidon tarvetta
ei enää ole,
- hoitopaikkatakuun turvin päivähoitoon palaavan lapsen mahdolliset
nuoremmat sisarukset ovat etusijalla samaan yksikköön esioppilaiden
sijoittamisen jälkeen vapautuviin hoitopaikkoihin aloittaessaan hoidon elokuun
aikana (1.–31.8.). Ensisijaisuus on voimassa silloin, kun päivähoitoa on haettu
vähintään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Varsinainen
hoitopaikkatakuu koskee kuitenkin vain lasta, josta sopimus on tehty,
- tehty sopimus raukeaa, mikäli huoltaja työllistyy tai aloittaa opiskelun ja
lapselle tarvitaan päivähoitoa ennen sopimuksen umpeutumista. Tällöin
lapselle tulee hakea päivähoitopaikkaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
hoidontarpeen alkamista. Muusta syystä päivähoitoon palaavalle lapselle
päivähoitoa tulee hakea neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista.
Tällöin lapselle ei taata paikkaa entisestä päiväkodista vaan paikka osoitetaan
yleisen hoitopaikkatilanteen mukaan sopivasta kaupungin päivähoitoyksiköstä.
3. Ostopalvelupäiväkodeissa hoitopaikkatakuu on voimassa kyseisen yksikön ja
Hyvinkään kaupungin voimassa olevan ostopalvelusopimuksen/puitesopimuksen
mukaisesti.
4. Hoitopaikkatakuun aikana on mahdollista saada lakisääteistä kotihoidontukea
ja/tai kuntalisää, mikäli niihin liittyvät myöntämisen muut ehdot toteutuvat.

