
 PALVELUNTUOTTAJAN SITOUMUS 
yksityisen hoidon tuen sisaruslisä 

Salassa pidettävä (AsiakasL 14 §)

 
 

 

OHJE 
Espoon kaupunki myöntää 1.1.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen 
sisaruslisää enintään 145 €/kk espoolaisperheen toisesta lapsesta 
alkaen, kun perheestä on useampi kuin yksi lapsi yksityisen hoidon 
tuella toimivassa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai hoita-
jan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä makse-
taan myös perheelle, jonka edellä mainitussa yksityisessä varhais-
kasvatuksessa olevien lasten sisaruksista vähintään yksi on kun-
nallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. 
 
Sisaruslisä maksetaan ensisijaisesti perheen nuorimman lapsen 
sisaruksista ko. lasten yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan.  
 
Poikkeus: 
Jos nuorin lapsi on yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäivä-
kodissa tai hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja 
hänen vanhemmat sisaruksensa kunnallisessa tai ostopalveluna 

järjestetyssä varhaiskasvatuksessa, sisaruslisä maksetaan 
nuorimman lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. 
 
Sisaruslisää hakee lapsen huoltaja, se maksetaan yksityisen 
varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle. Lisän maksamisen 
edellytyksenä on, että palveluntuottaja on sitoutunut tällä 
sitoumuksella pienentämään perheeltä perittävää osuutta lapsen 
varhaiskasvatusmaksusta vastaavalla summalla. 
 
Sitoumus lähetetään Espoon sivistystoimen talousyksikköön, osoite: 
Espoon sivistystoimi / Talousyksikkö / Sisaruslisä, 
PL 30, 02070 Espoon kaupunki 
 
Sisaruslisä myönnetään takautuvasti enintään 6 kuukaudelta (vrt. 
Kela). Päätös sisaruslisästä tehdään enintään toimintavuoden 
(1.8.–31.7.) ajaksi kerrallaan. 

YKSITYISEN VARHAISKASVATUSPALVELUN TUOTTAJAN SITOUMUS 
Palveluntuottajan nimi (yritys, yhdistys tmv.) 

sitoutuu pienentämään lapsista perittävää varhaiskasvatusmaksua Espoon maksamaa sisaruslisää vastaavalla euromäärällä (enintään 
145 €/kk) perheen toisesta lapsesta lukien, kun perheestä on useampi kuin yksi lapsi palveluntuottajan tai muun yksityisen palveluntuottajan 
järjestämässä yksityisen hoidon tuella tuetussa varhaiskasvatuksessa tai perheen lapsia on sekä kunnallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä 
että palveluntuottajan järjestämässä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 

SITOUMUKSEN VOIMASSAOLO 
Sitoumus on voimassa 

 toistaiseksi 

 
Perheen kaikkien lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut kirjataan perheen ja palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, jonka 
kopion lapsen huoltaja liittää Espoon kaupungille toimitettavaan sisaruslisähakemukseen. 

PAIKKA, PVM JA PALVELUNTUOTTAJAN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja pvm 

      

Palveluntuottajan edustajan allekirjoitus, nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

      
 

 Palveluntuottajan palveluhinnasto on sitoumuksen liitteenä. Lisäksi hinnasto toimitetaan vuosittain viimeistään elokuussa uuden toiminta-
vuoden alkaessa Sivistystoimen talousyksikköön yllä olevaan osoitteeseen. 
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