Pohjois-Kymen steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry ylläpitää Steinerpäiväkoti Aamuruskoa Kouvolassa ja
Steinerpäiväkoti Päivänkehrää Kuusankoskella.
Päiväkotien sopimus- ja maksunmääräytymisperusteet 1.8.2021 alkaen:
1. Lapsi saa päivähoitopaikan kouluikään asti. Palvelusetelisopimus on voimassa päivähoidon aloittamisesta
esikoulun alkamiseen asti. Palvelusetelipäätös on oltava voimassa hoitosuhteen alkaessa. Esikouluvuodeksi
tehdään ostopalvelusopimus. Päivähoitosopimus jatkuu tarvittaessa esikoululaisen aamu- ja
iltapäivähoitona.
2. 1.8.2021 voimaantulevat hoitosopimusvaihtoehdot:
84h/kk:
- 5pv/vko klo 9-13
tai
- 4pv/vko klo 8-13
85-106h/kk
- 5pv/vko enintään 5h/pv
tai
- 3pv/vko yli 7h/pv
107-146h/kk:
- 5pv/vko enintään 7h/pv
tai
- 4pv/vko yli 7h/pv
147-210h/kk:
- 5pv/vko yli 7h/pv
Kaikkiin yllä mainittuihin päivähoitosopimuksiin haetaan palveluseteli Kouvolan kaupungilta. Kaupunki
määrittää asiakasmaksun perheen tulotietojen perusteella.
3. Esikouluikäiselle lapselle voi valita maksuttoman esiopetuksen (4 h/päivä ostopalveluna) tai sen lisäksi
myös osapäivähoidon (palveluseteli). Esikoululaisille tarjoamme aamu- ja iltapäivähoitoa joko 23-62h/kk
(enintään 3h/pv joka päivä) tai 63-126h/kk (yli 3h/pv joka päivä). Osapäivähoidon tunnit on mahdollista
käyttää myös osaviikkoiseen (4pv/vko) aamu- tai iltapäivähoitoon. Jos esikouluikäinen lapsi tarvitsee ennen
koulun alkua kesäkuussa tai elokuussa päivähoitoa, hänelle tehdään tarpeen mukaan uusi palvelusopimus.
Tällöin on oltava myös voimassa oleva palveluseteli.
4. Hoidontarpeen muuttuessa tehdään aina uusi sopimus.
5. Päivähoitosopimusta ei irtisanota kesätauon tai muiden lomien ajaksi.
6. Päiväkodit ovat kiinni seuraavasti: n. kaksi viikkoa joululomalla (koulujen loma-aikaa noudattaen) sekä
juhannusaatosta elokuun ensimmäiselle viikolle. Toinen kannatusyhdistyksen ylläpitämistä päiväkodeista
päivystää tarvittaessa koulujen syys- ja talvilomilla. Syysloman hoidon tarve on ilmaistava päiväkodille
sitovasti elokuun loppuun mennessä ja talviloman hoidon tarve ilmaistaan sitovasti joulukuun puolessa
välissä. Kesähoidon tarve kartoitetaan sitovasti huhtikuun aikana. Päiväkoti veloittaa varatuista päivistä.

7. Päiväkotien enimmäishoitomaksu on sama kuin Kouvolan kaupungin päiväkodeissa. Kouvolan kaupunki
määrittää perhekohtaisen hoitomaksun palvelusetelin solmimisen yhteydessä toimitettavien tulotietojen
perusteella. Mikäli perhe järjestää itse lapsensa hoidon koulujen syys- ja talviloman aikana, heille
hyvitetään siltä ajalta päiväkohtainen hoitomaksu.
Joulukuusta päiväkoti veloittaa normaalin päivähoitomaksun joulukuun kiinnioloajasta huolimatta.
Kesäkuulta peritään vain varattujen hoitopäivien mukainen päiväkohtainen maksu. Heinäkuu on perheille
maksuton kuukausi. Lapsen poissaolo esim. perheen omien lomien vuoksi ei vaikuta asiakasmaksuun.
Mikäli lapsi on kalenterikuukaudesta vähintään kaksi viikkoa sairaana, veloitetaan vain puolet
asiakasmaksusta. Samoin, jos lapsi on koko kuukauden poissa päiväkodista.
8. Jos lapsi aloittaa päivähoidon kesken kuukauden, veloitetaan vain käytettyjen sopimuspäivien
mukaisesti.
9. Kun lapsi lopettaa hoitosuhteensa päiväkodissa, päivähoitopaikka tulee irtisanoa yhdessä päiväkodin
edustajan kanssa kirjallisesti kaupungin päiväkotihoidon palvelusopimuslomakkeella. Hoitosuhteen
irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.
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