VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIHEUTTAMAN
POIKKEUSTILAN AIKANA
SIVLA 25.3.2020 § 25
Valmistelu ja lisätiedot
yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (etunimi.sukunimi@honkajoki.fi)

Valtioneuvoston 16.3.2020 laatimien linjausten mukaisesti varhaiskasvatuksen
toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Täsmennetyn ohjeistuksen mukaisesti Varhaiskasvatusta järjestetään kaikille
lapsille ja perheille, joiden lasten hoitoa ei ole voitu järjestää muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet.
Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana Suomen hallitus on kuitenkin pyytänyt niitä huoltajia, jotka voivat järjestää lapsensa hoidon toisin, ottamaan lapsensa pois varhaiskasvatuksesta epidemian hillitsemiseksi.
Valtioneuvoston antaman soveltamisasetuksen (126/2020) mukaisesti kunta voi
luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei sisällä
ohjeistusta vallitsevaan tilanteeseen. Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään
puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa
vuoksi poissa hoidosta koko kalenterikuukauden. Jos lapsi on muusta syystä
poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Kunta voi halutessaan päättää lakia laajemmista maksuhyvityksestä.

Yhteiskoulun rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää,
1) ettei varhaiskasvatuksen asiakasmaksua peritä huhtikuulta, mikäli vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaolevaksi koko poikkeustilan ajaksi 18.3.13.4.2020 eikä perhe ko. aikana käytä varhaiskasvatuspalvelua ja
2) huhtikuun asiakasmaksusta peritään puolet, mikäli vanhemmat ilmoittavat pitävänsä ja pitävät lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta 30.3.-13.4.2020.
Mikäli poikkeustila jatkuu 13.4.2020 jälkeen, maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkosta päätetään erikseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano: varhaiskasvatusjohtaja, asuntosihteeri -> kunnan kotisivu

___________________________
SIVLA 04.05.2020 § 41
Valmistelu ja lisätiedot
yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (etunimi.sukunimi@honkajoki.fi)

Varhaiskasvatuksessa on poikkeusolojen aikana ollut päivittäin 10-20 % varhaiskasvatuksen lapsista. Vanhemmilla on ollut vaihtelevasti mahdollisuuksia järjestellä työtään siten, että maksuhyvitykseen edellytetty kahden viikon jakso täyttyy.
Varhaiskasvatusjohtaja Hallian mukaan poissaolot on teknisesti mahdollista hyvittää päiväkohtaisesti. Päiväkodin toiminnan suunnittelun kannalta on kuitenkin
tärkeää, että vapaapäivät ilmoitetaan normaaliin tapaan etukäteen kahden viikon
jaksoissa.
Yhteiskoulun rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä
14.4.-31.8.2020, mikäli lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja poissaolo on ilmoitettu vähintään viikkoa ennen.

Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano: varhaiskasvatusjohtaja, asuntosihteeri -> kunnan kotisivu

