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Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Hyvitykset esim.
loma-aikoina ovat kunnan päätettävissä. Maskun varhaiskasvatuksessa on ollut koulujen loma-aikojen ajankohtina hyvitykset käytössä
useita vuosia ja seuraavassa ehtojen täydennystä ja täsmennystä.
Maskun kunnan varhaiskasvatuksessa olevat perheet saavat maksuvapaat kuukaudet kesällä, jos lapsi on poissa kaksi tai kolme kalenterikuukautta peräkkäin (kesäkuu-heinäkuu, heinäkuu-elokuu tai
kesäkuu-elokuu) ja poissaolosta on ilmoitettu varhaiskasvatuksen
sähköiseen hoitoaikajärjestelmään huhtikuu-toukokuun vaihteessa
vuosittain erikseen ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
Sama ilmoittamismenettely koskee koulujen joulu- ja talviloman
ajankohtaa. Asiakasmaksuhyvityksen saa, jos poissaolo varhaiskasvatuksesta tuolloin on koko loma-ajan.
Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on
alkanut edellisen vuoden elokuussa ja varhaiskasvatussuhde on jatkunut katkeamatta. Mikäli varhaiskasvatussuhde on alkanut edellisen vuoden syyskuussa tai sen jälkeen, voi kuitenkin saada maksuhyvityksen seuraavana kesänä kahden tai kolmen peräkkäisen kesäkuukauden osalta edellä mainitulla ilmoittamismenettelyllä.
Myös mahdolliset henkilökunnan suunnittelu- ja kehittämispäivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, mikäli perhe järjestää hoidon itse ja siitä on ilmoitettu sähköiseen hoitoaikajärjestelmään edellä mainitulla
ilmoittamismenettelyllä.
Koulujen lomien aikaan, sekä kesä-heinäkuussa varhaiskasvatus
keskittää varhaiskasvatuksen joko yhteen tai kahteen päiväkotiin ilmoitetun tarpeen mukaisesti. Maksuhyvityksillä ja varhaiskasvatuksen keskittämisellä voidaan mahdollistaa paremmin varhaiskasvatuksen sekä ruoka- ja siivouspalvelujen henkilökunnan lomajärjestelyt.
Perhepäivähoidon maksuhyvitysten ohjeistus:
• Perheiden on ilmoitettava kirjallisesti varhaiskasvatuksen esimiehelle hänen määrittelemäänsä päivään mennessä ennen perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he aikovat järjestää
hoidon itse.
Jos hoitosopimukseen on kirjattu, että huoltajat järjestävät hoidon aina perhepäivähoitajan poissa ollessa itse, niin erillistä ilmoitusta ei
tarvita
• Perhepäivähoitajan sairastuessa perhe saa hyvityksen

aina, mikäli he järjestävät hoidon itse.
• Hyvitykset perhepäivähoidossa eivät koske hoitosopimuksessa
mainittuja lapsen vapaapäiviä tai muita ilmoitettuja poissaolo- tai sairauspäiviä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi varhaiskasvatusta.
• Perhepäivähoidon em. maksuhyvitykset eivät ole käytössä
kesä-elokuun, eikä joulu- ja talvilomapäivystyksen aikana. Silloin on
voimassa koko varhaiskasvatusta koskevat hyvitykset.
• Maksuhyvitystä ei synny myöskään tapauksissa, joissa
lapsen perhepäivähoitaja on tilapäisesti työssä päiväkodissa ja vanhemmat eivät vie lastaan päiväkotiin, vaan järjestävät hoidon itse.
Perhepäivähoitajalla on velvollisuus siirtyä työskentelemään päiväkotiin, mikäli hänellä on vain yksi tai ei yhtään lasta hoidossaan. Tällaisessa tilanteessa lapsella on myös hoitopaikka ko. päiväkodissa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus
Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä päivitetyt
varhaiskasvatuksen loma-aikojen järjestelyt ja maksuhyvitykset toistaiseksi voimassa oleviksi esitetyssä muodossaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
Lisäksi lautakunnan puheenjohtaja Päivi Moisio ehdotti keskustelun
kuluessa, että syysloma liitettäisiin mukaan maksuhyvitysmenettelyyn niissä tapauksissa, joissa lapsi on koko syyslomaviikon poissa
päivähoidosta. Ehdotus sai lautakunnan yksimielisen kannatuksen ja
hyväksyttiin mukaan maksuhyvitysmenettelyyn.

