LAPSEN HOIDONTARVE KESÄLLÄ 2022
Päiväkodit (Högfors, Haapala, Toivike, Haukkamäki) ovat lasten hoidon tarpeen mukaan avoinna
juhannukseen asti. Tuorilan ja Nyhkälän hoidon tarvitsijat siirtyvät 6.6 Toivikkeen päiväkotiin omaksi
ryhmäkseen. Vuorohoitoa järjestetään Högforsilla kesäaikana ennalta ilmoitetun hoidon tarpeen
perusteella molempien vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.
27.6. – 31.7.2022 auki ovat Toivikkeen päiväkoti (Toivike, Haapala ja eskareista Nyhkälä ja Tuorila)
ja Högforsin päiväkoti (Högfors, Haukkamäki).
Omiin yksiköihin siirrytään 1.8.2022. Tuorilan ja Nyhkälän uudet esioppilaat ja kouluun siirtyvät
lapset aloittavat Nyhkälässä 1.8. ja Tuorilan oppilaat siirtyvät omaan yksikköönsä koulujen alkaessa
11.8.2022.
Ilmoita lapsesi kesän hoidon tarve ja lomat (hoitoaika tai ennalta ilmoitettu poissaolomerkintä, jos
lapsi on pois koko kuukauden) Vaka Mukana -ohjelmaan viimeistään 1.5.2022. Muista ilmoittaa
henkilökunnalle kesäajan muutoksista tämän päivän jälkeen.
Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana
Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 12.4.2022, että kesällä 2022 kesä-, heinäja elokuu ovat maksuttomia kuukausia, jos lapsi on pois koko kalenterikuukauden. Lapsi voi olla
pois yhden, kaksi tai kaikki kolme kuukautta. Heinäkuu on joka tapauksessa maksuton kuukausi
niillä perheillä, joiden lapsen hoito on alkanut elokuussa 2021 (nämä lapset voivat olla myös
hoidossa heinäkuussa).
Ilmoita 1.5. mennessä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin, mikäli käytätte maksuttomia
kesäkuukausia. Laita viestiin lapsen nimi ja päiväkoti sekä mitkä kuukaudet lapsi on pois hoidosta.
Vie koko kuukauden (kesä-, heinä- ja elokuu) poissaolopäivät Vaka Mukana –ohjelmaan koodilla
ennalta ilmoitettu poissaolo.
Huom! Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle hoitoa 1.6–31.8. välillä, voidaan peruuttamatta
jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatusmaksusta tai vähintään puolet 28
euroa/kk:ssa perittävästä minimimaksusta. Ilmoita muutoksista AINA ryhmän henkilökunnalle.
Lisätietoja: http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paivahoitomaksut

ESIOPPILAAN HOIDONTARVE JA MAKSUT KESÄKUUKAUSINA
Esiopetus päättyy pe 31.5.2022. Täydentävä varhaiskasvatuspäätös tulisi olla tehtynä 31.7.2022
asti ellei perhe ole hakemuksessa ilmoittanut muuta lopetuspäivää. Huomioikaa, että kesäaikana
varhaiskasvatus muuttuu kokoaikaiseksi hoitotuntien mukaan laskutettavaksi. Ilmoita muuttuneet
hoitotunnit varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin
Lapselle varhaiskasvatuspäätös kesän ajalle:
1. Täytä uusi varhaiskasvatushakemus https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Hakuohjeet nettisivun
kautta. Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien
perusteella
2. Toimittakaa tuloselvityslomake ja liitteet varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin, jos
tuloissanne on muutoksia. Sähköinen tuloselvityslomake löytyy
http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paivahoitomaksut sivulta
Kouluun menevät ensimmäisen luokan oppilaat saavat lautakunnan 13.4.2021 päätöksen mukaan
olla varhaiskasvatuksessa siihen asti, kun koulu alkaa. Perheen tulee tehdä elokuun alun hoidon
tarpeesta varhaiskasvatushakemus, koska varhaiskasvatuspäätös on tehty sen vuoden heinäkuun
loppuun, jolloin lapsella alkaa oppivelvollisuus (perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä
elokuuta, perusopetuslaki 21.8.1988/628, 23 §). Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen
mukainen maksu.
Varhaiskasvatussopimuksen irtisanominen
Eskarilaisen varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa viimeistään siitä päivästä, jolloin lapsi ei enää
tarvitse hoitoa, jos hoito päättyy ennen varhaiskasvatussopimuksen päättymispäivämäärää. Tämän
voi tehdä laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.
Lisätietoja kirsi.viitanen@karkkila.fi, 044–5533 059

