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MÄKIKYLÄN PÄIVÄKOTI
SAIRAALAMÄEN PÄIVÄKOTI
PALVELUSOPIMUSVAIHTOEHDOT:
Päiväkotimme tarjoavat varhaiskasvatuksen palvelusopimuksia palvelusetelillä seuraavilla
tuntimäärillä:
* 147-210 h/kk
* 107-146 h/kk
* 85-106 h/kk
* 84 h/kk (päiväkodin ilmoittamalla tavalla)
*Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus:
Esikouluikäiselle lapselle voi valita maksuttoman esiopetuksen (4h/päivä ostopalveluna) tai sen
lisäksi myös osapäivähoidon (palveluseteli):
- 63-126 h/kk
- 23-62 h/kk
- enintään 22 h/kk
Palvelutarpeesta sovitaan palvelusopimuksessa. Palvelusetelin tulee olla voimassa ennen
palvelusopimuksen laatimista.
Jos varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tehdään uusi sopimus. Sopimus astuu voimaan seuraavan
kuukauden alusta.
Palvelusopimusta ei voi irtisanoa tai keskeyttää kesäajaksi tai muina loma-ajankohtina.
ASIAKASMAKSU:
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kouvolalaiselle perheelle palvelusetelipäiväkodin
hoitopaikkahinnan ja palvelusetelin arvon erotus. Palvelusetelin arvon määrittelee Kouvolan
kaupunki. Palvelusetelin arvo saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen
tulojen mukainen kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun osuus.
Perheen tulee toimittaa maksun määräämistä varten tuloselvitys kuukauden kuluessa hoitosuhteen
alkamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu.
Asiakasmaksun eräpäivä on laskutettavaa kuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä.
Yhdistyksellä on oikeus irtisanoa/purkaa palvelusopimus päättymään välittömästi maksamattomien
asiakasmaksujen vuoksi. Maksun viivästyessä peritään eräpäivästä lukien viivästyskorkoa.

HYVITETTÄVÄT PÄIVÄT:
Päiväkotitoiminnassa hyvitetään maksussa Kouvolan peruskoulujen syys-, joulu- ja talviloman sekä
päiväkodin suunnittelupäivien ajalta perheen itse järjestämä hoito. Hyvitys näiltä päiviltä
myönnetään vain, jos sitä on haettu päiväkodin ilmoittamaan määräaikaan mennessä ja lapsi on
poissa koko jakson ajan. Hyvityksen saa arkipäiviltä. Hyvitettävä päivä lasketaan mukaan varattuun
hoitoaikaan.
POISSAOLOJEN VAIKUTUS MAKSUUN:
Lapsen tilapäiset poissaolot eivät vaikuta asiakasmaksuun, eikä varattuja poissaolopäiviä voi
käyttää myöhemmin, vaan ne katsotaan läsnäolopäiviksi.
Mikäli lapsi on kalenterikuukaudesta vähintään kaksi viikkoa sairaana, veloitetaan vain puolet
asiakasmaksusta.
Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, veloitetaan vain puolet
asiakasmaksusta.
MUUTA:
Lapsen hoitoajat on toimitettava päiväkotiin viimeistään hoidon tarvetta edeltävän viikon
sunnuntaina.
Päiväkodit ovat suljettuina arkipyhinä. Kouvolan koulujen loma-aikoina päiväkodit toimivat
supistetusti tai tarvittaessa vain toisessa yhdistyksen päiväkodissa.
Jos lapsi on kesä-elokuun aikana ennalta ilmoitetusti poissa 4 kokonaista viikkoa (enintään
kahdessa osassa), hyvitetään heinäkuun varhaiskasvatusmaksusta 100 %. Jos lapsi on kesä-elokuun
aikana ennalta ilmoitetusti poissa 8 kokonaista viikkoa (enintään kahdessa osassa), hyvitetään
kesäkuun maksusta -50 % ja heinäkuun maksusta 100 %. Nämä poissaolot tulee ilmoittaa
päiväkodin pyytämään ajankohtaan mennessä.
Palvelusopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi, ja sopimus tulee irtisanoa kirjallisesti.

