
 

                                                           VARHAISKASVATUS /TIEDOTE KESÄ 2018      

                                                                                                            

HYVÄT PÄIVÄHOIDON ASIAKASPERHEET 

 
Nyt on se aika keväästä, jolloin on ajankohtaista pyytää teiltä tietoja liittyen tulevaan kesään 2018. 
Tiedotteen mukana on teille kaksi lomaketta täytettäväksi; 1) kysely lapsen lomasta/päivähoidon 
tarpeesta sekä 2) tuloselvityslomake. 
 
1. ILMOITUS KESÄN JA 1.8.2018 ALKAVAN TOIMIKAUDEN PÄIVÄHOIDON TARPEISTA JA 

TIETOA PÄIVÄHOITOLASKUTUKSESTA 
 
Oheisen kyselylomakkeen lapsen päivähoidon tarpeesta kesällä täyttävät kaikki perheet, 
joiden lapsi on nyt päivähoidossa. 

• Mikäli lapsenne ei tarvitse lainkaan päivähoitoa kesän 2018 aikana, täyttäkää 
lomakkeeseen Lapsen nimi ja Lapsi irtisanotaan pysyvästi: viimeinen hoitopäivä. 

• Pyydämme täyttämään huolellisesti tiedot lapsen kesäajan hoidon tarpeesta ja 
varatusta hoitoajasta. 

• Huomioikaa, että esiopetuksen päätyttyä esioppilaan hoidon tarve yleensä muuttuu 
osa-aikaisesta kokoaikaiseksi (varattu hoidon tuntimäärä nousee). 

• Lomake pyydetään palauttamaan 27.4.2018 mennessä siihen päiväkotiin, jossa 
lapsenne on. Perhepäivähoidon osalta lomake palautetaan päivähoitotoimistoon tai 
kaupungintalon pääoven vieressä olevaan päivähoidon postilaatikkoon. 

 
     Laskutuksesta: 

• Jos lapsen poissaolo päivähoidosta on vähintään 31 päivää, perhe voi sanoa 
päivähoitopaikan irti. Tällöin ko. ajalta ei peritä päivähoitomaksua. 

• Huom! Heinäkuu on maksuton kuukausi lapsille, joista on laskutettu 11 kk:lta 
(elokuu 2017 - kesäkuu 2018). Mikäli perhe on muuttanut 1.8.2017 jälkeen 
Kuhmoon, on perheen toimitettava tiedot entisellä kotipaikkakunnalla tapahtuneesta 
päivähoitolaskutuksesta 1.8.2017 alkaen muuttoon saakka saadakseen maksuttoman 
päivähoitokuukauden heinäkuulta Kuhmossa. 

• Mikäli perhe on varannut lapselle varahoitopaikan, laskutetaan varatun 
ajan mukaan. Varattu hoitopaikka on peruttava mielellään viikkoa ennen 
sen alkamista, kuitenkin viimeistään edellisenä arkipäivänä (ma - pe) klo 
16 mennessä, jotta se huomioitaisiin laskutuksessa, eikä varausmaksua 
perittäisi. Sähköisen hoitoajan poistaminen ei riitä hoitopaikan 
perumiseen vaan peruminen tehdään kirjallisesti esim. sähköpostilla tai 
tekstiviestillä.  

• Peruminen tai muutos tehdään siihen päivähoitopaikkaan, josta varahoito on varattu.  
 
 



 
2. TULOTIETOJEN JA PÄIVÄHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN / 

TULOSELVITYS 
 

• Kaikkia asiakkaita koskeva varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistus tehdään 
jatkossa pääsääntöisesti joka toinen vuosi indeksitarkistuksen yhteydessä. Seuraava 
maksuihin ja tulorajoihin tehtävä indeksitarkistus on 1.8.2018. 

• Mikäli lapsenne päivähoito jatkuu 1.8.2018 alkaen tai myöhemmin syksyllä, pyydetään 
ohessa olevat lomakkeet ja liitteet palauttamaan viimeistään 27.4.2018 mennessä 
kaupungintalolle päivähoitotoimistoon talousassistentille tai sähköpostitse 
osoitteeseen tuula.oinas-panuma@kuhmo.fi. Postin voi jättää myös kaupungintalon 
pääoven vieressä olevaan päivähoidon postilaatikkoon. 
Lomakkeet löytyvät myös osoitteesta www.kuhmo.fi/paivahoito, päivähoitomaksut 
sivulta. 

• Mikäli ette saa tarvittavia liitteitä 27.4.2018 mennessä, merkitkää 
Tuloselvityslomakkeeseen kohtaan Tulotiedot päivämäärä, milloin liitteet 
toimitetaan ja palauttakaa tuloselvityslomake. Jos tulotietoja ei ole toimitettu ko. 
ilmoittamaanne ajankohtaan mennessä, päivähoidosta peritään varaamanne 
tuntimäärän mukainen korkein maksu. 

• 1.3.2018 vanhempia tulotodistuksia ei hyväksytä. 
 

 
 

3. MUUTA HUOMIOITAVAA: 
 

• Esiopetus alkaa Tuupalan päiväkodissa ja kyläkouluilla maanantaina 20.8.2018. 
• Jos kunnallista päivähoitopaikkaa ei ole varattuna (päivähoitopaikka on irtisanottu) 

yhtäjaksoisesti vähintään 31 päivän aikana, perheellä voi olla oikeus saada 
kotihoidon tukea ja kuntalisää siltä ajalta. Lisätietoja saa Kelalta. 

• Tulevana kesänä Tuupalan päiväkoti on suljettu ajalla 18.6. – 5.8.2018. Päivähoitoa 
tarvitsevat lapset siirtyvät varahoitoon pääsääntöisesti päiväkoti Satumetsään 
(vuorohoitoa tarjoaa päiväkoti Kuusenkuiske).  
Yhteystiedot:  
Päiväkoti Satumetsä: päiväkodin johtaja Iines Schroderus p. 044 – 725 5321. 

 
 
Kiitos yhteistyöstä ja hyvää kesää teille kaikille! 
 
Kuhmossa 10.4.2018  
 
Mirja Pussinen, varhaiskasvatuksen johtaja 
 
 
 
 
 
 
 
   


