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SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSESSA TO-
TEUTETTAVAN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Sopimuksen osapuolet  
 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. 
 
Sopimuksen tarkoitus 
 

Pääkaupunkiseudun kunnat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa 
sopivat yhteistyöstä suomen- ja ruotsinkielisten kunnallisten päivähoi-
topalvelujen ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen jär-
jestämisestä.  
 
Perheillä on mahdollisuus hakea lapselle päivähoitopaikkaa kuntara-
joista riippumatta. Perheitä ohjataan valitsemaan yksi hoitopaikkatoi-
ve omasta kunnasta, sillä oman asuinkunnan lapset asetetaan etusi-
jalle hoitopaikkoja myönnettäessä. 
 
Perheen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen lapsella säilyy oikeus 
jatkaa aloittamassaan päivähoitopaikassa oppivelvollisuuden alkami-
seen saakka. Myös hoitopaikkatakuun piirissä olevat lapset ovat oi-
keutettuja säilyttämään vanhan hoitopaikkansa, vaikka asuinkunta 
muuttuu keskeytyksen aikana. Tämä sopimus ei koske yksityistä päi-
vähoitoa eikä kunnan tarjoamaa vuorohoitoa. 
 
Yhteistyö varhaiskasvatuksen toteuttamassa esiopetuksessa toisen 
sopimuskunnan alueella niin sanotuin toissijaisin oppilaaksiottoperus-
tein määritellään tarkemmin tämän sopimuksen liitteessä. 

 
Päivähoitoon ottaminen ja päivähoidosta perittävästä asiakasmaksusta päättäminen 
 

Perheet voivat hakea päivähoitopaikkaa kunnallisesta päiväkodista tai 
perhepäivähoidosta. Päätöksen päivähoitoon ottamisesta tekee päi-
vähoitopaikan sijaintikunnan päätöksentekoon oikeutettu viranhaltija.  
 
Lapsia päivähoitoon otettaessa vanhempien ja huoltajien toivomukset 
otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Esiopetuksen osalta 
noudatetaan tämän sopimuksen liitteen 1 mukaisia periaatteita. 
 
Päätös päivähoitopaikasta on voimassa lapsen oppivelvollisuuden al-
kamiseen saakka.   
 
Asiakas maksaa päivähoitomaksun päivähoitopaikan sijaintikunnalle. 
Sopimuskunnilla on osin yhdenmukaistetut asiakasmaksut. Asiakas-
maksusta ja sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää päi-
vähoitopaikan sijaintikunnan päätöksentekoon oikeutettu viranhaltija. 
Esiopetus on perusopetuslain mukaan asiakkaalle maksutonta. 
 
Päivähoitoon ottamista koskevan oikaisuvaatimuksen viranhaltijan 
päätöksestä käsittelee päivähoitopaikan sijaintikunnan toimivaltainen 
toimielin. 
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Korvauksen perusteet 
 

Päivähoitopaikan sijaintikunta perii korvauksen päivähoitopalvelun 
käyttäjän kotikunnalta.  
 
Lapsen kotikunta antaa lapsen päivähoitoa järjestävälle kunnalle 
maksusitoumuksen.  
 
Korvaus on kuukausimaksu, jonka kunnat määrittelevät siten, että 
käyttökustannusten perusteella lasketusta hoitopaikan hinnasta on 
vähennetty keskimääräinen asiakasmaksu. Kesken kuukauden päi-
vähoitosuhteen aloittavista tai lopettavista lapsista peritään kuukau-
simaksun perusteella laskettujen hoitopäivien hintaa vastaava määrä.  
 
Korvaus määritellään päiväkotihoidosta ja perhepäivähoidosta erik-
seen toimintavuodeksi kerrallaan: 
 
a) alle kolmevuotiaan lapsen kokopäivähoidosta 
b) kolme vuotta täyttäneen lapsen kokopäivähoidosta 
c) alle kolmevuotiaan lapsen osapäivähoidosta 
d) kolme vuotta täyttäneen lapsen osapäivähoidosta 
e) esiopetuksen lisäksi annettavasta päivähoidosta 
 
Varhaiskasvatuksen rakenteellisia tukitoimia tarvitsevan lapsen päi-
vähoidosta peritään ikään ja hoitoaikaan suhteutettu korvaus kaksin-
kertaisena. Mikäli lapsen tuen tarve on poikkeuksellisen suuri, sopi-
muskunnat neuvottelevat erikseen korvauksen suuruudesta.  
 
Esiopetuksesta kunnat eivät peri korvausta palvelun käyttäjän koti-
kunnalta. 
 
Korvaus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen laskun mukaan. 
 
Jos korvausta ei suoriteta eräpäivänä, sille maksetaan korkolain mu-
kainen viivästyskorko. 

Tietosuoja 
 

Päivähoito- ja esiopetuspaikan sijaintikunta vastaa tämän sopimuksen 
mukaan järjestettävän päivähoidon ja esiopetuksen toteuttamista var-
ten keräämiensä ja tallettamiensa henkilötietojen käsittelystä. Henki-
lötietojen käsittelyssä sopimuskunnat noudattavat huolellisuutta ja hy-
vää tietojenkäsittelytapaa. Asiakkaan informointiin ja tietojen käytön 
valvontaan liittyvät toimenpiteet ja päätökset tehdään päivähoito- ja 
esiopetuspaikan sijaintikunnassa. 
 
Sopimuskunnat huolehtivat siitä, että palveluja annettaessa tai toi-
minnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta ei 
luvatta ilmaista ja että salassapidon ja tietosuojan suhteen noudate-
taan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Päätös salassa pi-
dettävän asiakirjan luovuttamisesta tehdään päivähoito- ja esiopetus-
paikan sijaintikunnassa. 
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Päivähoito- ja esiopetuspaikan sijaintikunta huolehtii asiakirjahallin-
nosta ja asiakirjojen säilyttämisestä voimassa olevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti.  

 
Yhteistyö  
 

Sopimuskunnat sitoutuvat tekemään yhteistyötä lasten valintaan liitty-
vissä ja muissa sopimuksen toteuttamiseen ja seurantaan liittyvissä 
asioissa. 

 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin hallinto-
oikeudessa. 

 
Voimassaolo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2014. 
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota viimeistään 
huhtikuun loppuun mennessä päättymään seuraavan kalenterivuoden 
alusta. 
 
Sopimusta tai siinä mainittuja toimintakäytäntöjä muutetaan tai tar-
kennetaan tarvittaessa, mikäli kuntien muuttunut tilanne tai uusi var-
haiskasvatuslaki sitä edellyttää. 

 
Tämä sopimus korvaa 
 

Tämä sopimus korvaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan te-
kemän 1.8.2008 voimaan tulleen sopimuksen yhteistyöstä lasten päi-
vähoidon järjestämisessä ja 1.7.2007 voimaan tulleen sopimuksen 
päivähoidon järjestämisestä kuntien välisenä ostopalveluna. 

 
Sopimuskappaleet 
  

Tätä sopimusta on laadittu neljä samanlaista kappaletta, yksi kullekin 
sopimuksen osapuolelle. 

 
 
 
Espoossa    /    2013      Kauniaisissa      /     2013  
 
Espoon kaupunki    Kauniaisten kaupunki 
 
 
 
Sampo Suihko    Heidi Bacmann 
Sivistystoimen johtaja    Sivistystoimen johtaja 
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Helsingissä      /      2013    Vantaalla        /       2013 
 
Helsingin kaupunki    Vantaan kaupunki 
 
 
 
    Elina Lehto-Häggroth 
    Apulaiskaupungin johtaja  
 
 
 
 
Liitteet Kuntarajat ylittävä varhaiskasvatuksen toteuttama esiopetus pääkau-

punkiseudulla 
 


