Varhaiskasvatus

PALVELUSOPIMUKSEN LIITE
Sopimus lapsen hoitoajoista ___ / ___ / _______ alkaen
Lapsen (lasten) nimi ja syntymäaika:

Hoitopaikka ja ryhmä:

Lapselle varatut kuukausittaiset tunnit varhaiskasvatusta sekä asiakasmaksu:
____ Lapselle varattu hoitoa 0-84 h/kk, peritään 60 % kokopäivämaksusta (rajauksen piirissä olevat*)
____ Lapselle varattu hoitoa yli 84 h/kk ja enintään 105 h/kk, peritään 70 % kokopäivämaksusta
____ Lapselle varattu hoitoa yli 105 h/kk ja enintään 147 h/kk, peritään 80 % kokopäivämaksusta
____ Lapselle varattu hoitoa yli 147h/kk, peritään 100 % kokopäivämaksu
Esiopetuksen lisäksi (esiopetusta 4h/päivä):
____ Lapselle varattu hoitoa enintään 84 h/kk, peritään 60 % kokopäivämaksusta
____ Lapselle varattu hoitoa yli 84 h/kk ja enintään 105 h/kk, peritään 70 % kokopäivämaksusta
____ Lapselle varattu hoitoa yli 105 h/kk ja enintään 147 h/kk, peritään 80 % kokopäivämaksusta
____ Lapselle varattu hoitoa yli 147 h/kk, peritään hoitomaksua 95 % kokopäivämaksusta
(jakajana on käytetty 21 päivää/kk)
Hoitomaksu koostuu seuraavasti:
Asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvo: ________€
Asiakkaan asiakasmaksu:
________€
Mahdollinen omavastuuosuus:
________€ Yhteensä: __________€

Huoltajan allekirjoitus ja päiväys:

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja päiväys:
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Telefaksi: (09) 4258 3169
Sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi

www.vihti.fi

Varhaiskasvatus

Poissaolopäivien vaikutus päivähoitomaksuun










Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa
Jos lapsi on poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, peritään puolet
kuukausimaksusta.
Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairautensa johdosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden
aikana, peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä tältä
kuukaudelta.
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa isyysrahajaksojen ajan (sairasvakuutuslaki 1224/2004, 9
luku, 7§). Isyysrahakaudesta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson
alkua.
Perheille myönnetään vapautus päivähoitomaksuista vähintään viikon mittaisista ennalta ilmoitetuista
poissaoloista kesäkuukausina 1.6. – 31.8. sekä Vihdin koulujen syys-, joulu- ja talviloma aikoina.
o Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle loman ajaksi (1.6.-31.8.) varhaiskasvatuspaikan eivätkä peruuta
sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta tai vähintään puolet 27
€/kk:ssa perittävästä maksusta.
Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään hoitomaksussa poissaolot varahoitotilanteissa,
mikäli vanhemmat järjestävät lastensa varahoidon itse.

Poikkeavat maksut











Maksua ei peritä heinäkuulta, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuun aikana ja on kestänyt 11
kuukautta.
Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä peritään ylityskuukaudelta automaattisesti todellisen käytetyn
tuntiportaan mukainen maksu.
Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä kahden peräkkäisen kuukauden ajan, siirtyy lapsi pysyvästi
korkeamman hoitoajan mukaiselle maksuportaalle.
Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.
Huoltajien tulee ilmoittaa lapselle kullekin viikolle varatut varhaiskasvatuksen päivät ja hoitoajat sähköisesti
viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi muuttaa, vaan
varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti.
Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on
paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku ylity. Ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä
käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoitotunteja todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.
Mikäli hoitoaikaa ei ole ennakkoon ilmoitettu, lapsen hoitoajaksi laitetaan automaattisesti klo 7-17.
Huoltajien tulee ilmoittaa supistetun toiminnan ajaksi (koulujen loma-ajat) varattu hoitoaika kuukautta
aikaisemmin.
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