POISSAOLOJEN VAIKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUN PERINTÄÄN
Tilapäinen poissaolo hoidosta ei pääsääntöisesti vaikuta kuukausimaksun määrään.
Maksua ei hyvitetä vaikka esim. viikon mittaisesta lomamatkasta olisi tiedotettu etukäteen.
Maksun perintään vaikuttavat poissaolot:












Lapsen sairaus
Kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa hoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, peritään
puolen kuun maksu. Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden ei maksua peritä lainkaan. Mikäli
lapsen sairaspäivät osuvat eri kalenterikuukausille siten, että sairaspäiviä on kalenterikuukaudessa
alle 10, ei maksuhyvitystä myönnetä.
Pitkä kesäloma
Pöytyän kunnassa hyvitetään lapsen hoitomaksua jos hän on ennalta ilmoitetusti poissa hoidosta
yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa ajalla 1.6. – 31.8. Maksuhyvitys annetaan päivämaksuna sen
kuukauden maksuun jossa lapsi on poissa hoidosta. Kun lapsi on poissa koko kuukauden ei maksua
peritä lainkaan ko. kuukaudelta. Pitkästä kesälomasta tulee ilmoittaa hoitopaikkaan ja/tai
varhaiskasvatustoimistoon 30.4. mennessä. Loma-ajoista lähetetään kysely vanhemmille ja
annettua määräaikaa tulee noudattaa maksuhyvityksen saamiseksi.
Lomat ja muut lyhyet poissaolot toimintakauden aikana sekä maksuton heinäkuu
Lyhyet lomat ja muut hoidosta poissaolot eivät pääsääntöisesti alenna hoitomaksua.
Ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kartuttavat kuitenkin maksuttoman heinäkuun päiviä.
Kun lapselle, joka on ollut koko toimintavuoden (1.8.-31.7.) hoitosuhteessa kertyy vuoden aikana
ennalta ilmoitettuja lomapäiviä vähintään ¾ sovittujen hoitopäivien määrästä, on hän oikeutettu
maksuttomaan heinäkuuhun.
Kuukauden mittainen tai pitempi poissaolo
Mikäli lapsi on milloin tahansa toimintakauden aikana poissa hoidosta koko kalenterikuukauden,
hyvitetään hänelle tällöin puolen kuun maksu. Mikäli kalenterikuukaudessa on yksikin hoitopäivä,
peritään koko kuukauden maksu.
Isyysvapaa
Lapsen ollessa poissa hoidosta isyysvapaan pitämisen takia, ei maksua peritä. Edellytys
maksuttomalle isyysrahajaksolle on ilmoitus poissaoloajasta varhaiskasvatustoimistoon vähintään
14 vrk aikaisemmin. Maksuhyvitystä ei myönnetä hoidosta poissa oleville sisaruksille, vaan
ainoastaan lapselle jonka syntymän johdosta isyysvapaa on myönnetty.
Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta perittävä maksu
Mikäli vanhemmat tai muu huoltaja varaavat kesäaikana 1.6. – 31.8. varhaiskasvatuspaikan ja
perhe jättää varauksen käyttämättä ilman peruutusta, peritään kyseiseltä ajalta puolen kuun
maksu. Perheeltä jolle ei ole määrätty tulojen mukaan perittävää maksua, on maksu 14 €.

