
 

 
 

Kysely lasten kesälomista kesällä 2020 ja maksuttomasta keskeytyksestä 
kesäkuukausina 

Kesälomat lähestyvät. Kokemus aikaisemmilta kesiltä on osoittanut, että varhaiskasvatuksen käyttöaste 
laskee huomattavasti juhannuksesta elokuun alkuun, koska monilla lapsilla on loma tai nk. maksuton 
keskeytys kahden täyden kalenterikuukauden ajan. Tämän seurauksena monen yksikön toiminta 
keskitetään johonkin keskustassa sijaitsevaane päiväkotiin mainittuna aikana. Perhepäivähoito tekee 
yhtesityötä päiväkotihoidon kansaa tarpeen mukaisesti. 

Huom! Vastauksien perusteella sekä korona pandemian vallitsevan tilanteen takia teemme arvion 
kokonaistilanteesta, kun olemme saaneet vastaukset. Mahdollisesti tulee myös muutoksia 
aukioloajoissa.  

 

Kesällä 2020 päivähoitoyksiköt Pohjan alueella ovat auki/suljettu seuraavasti: 

Pohjan päiväkoti Auki 

Fiskarin päiväkoti Suljettu  

Muksula ryhmäperhepäiväkoti Suljettu  

 

Jotta voimme suunnitella koko kesän toimintaa, pyydämme teitä huoltajina täyttämään toisella puolella 
olevan kyselyn lapsenne tarpeesta kesäkuukausina. Toivomme että ilmoitatte todellisen 
hoidontarpeenne, ettekä varaisi hoitopaikkaa ”varmuuden vuoksi”. 

 

Kesäajan maksuton keskeytys 
Raaseporin kaupungissa kunnallisen varhaiskasvatuspaikan saanut lapsi saa päivähoitopaikan aina 
kouluunmenoon saakka. Huoltajat, jotka toivovat varhaiskasvatuksen maksutonta keskeytystä 
kesäkuukausina eli kesä- ja heinäkuussa, voivat kirjallisesti ilmoittaa keskeytyksestä sen sijaan, että 
hoitopaikka irtisanottaisiin vastaavaksi ajaksi. 
 
Kesäajan keskeytyksen kriteerit sivistyslautakunnan päätöksen mukaan ovat seuraavat: 

• huoltajat voivat anoa maksutonta keskeytystä kesä- ja heinäkuulle 

• keskeytyksen on oltava kestoltaan kaksi täyttä kalenterikuukautta 

• keskeytyksestä on jätettävä kirjallinen ilmoitus tällä lomakkeella viimeistään 30.4.2020 
 
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäkuukausina eivätkä peruuta 
sitä voidaan periä puolet määräytyneestä kuukausimaksusta. Mikäli lapsella ei ole määrätty 
kuukausimaksu voidaan periä puolet pienimmistä perittävästä maksusta. 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
 
Varhaiskasvatustiimi     KÄÄNNÄ  

 



 

 
 

Kesälomakysely/ilmoitus maksuttomasta keskeytyksestä 
 
 

Lapsen nimi 
 

 

Huoltaja 
 

 

Päivähoitopaikka 
 

 

 
 

Lapseni on 
kesälomalla 
aikana 
 
 

 

 
Lapseni on maksuttomalla keskeytyksellä 1.6 – 31.7.2020  

 
Lapseni tarvitsee hoitoa: 
 

Viikko Päivämäärä Kyllä Ei 

23 1 – 7.6.2020   

24 8 – 14.6.2020   

25 15 – 21.6.2020   

26 22 – 28.6.2020   

27 29.6 – 5.7.2020   

28 6 – 12.7.2020   

29 13 – 19.7.2020   

30 20 – 26.7.2020   

31 27.7 – 2.8.2020   

32 3 – 9.8.2020   

33 10 – 16.8.2020   

34 17 – 23.8.2020   

35 24.8 – 30.8.2020   

 
Olemme pahoillamme, että kysely on viipynyt. Toivomme että olosuhteista huolimatta korona 
pandemiaan liittyen palautatte ystävällisesti lomakkeen päivähoitopaikkaan tai ilmoitatte tiedot 
sähköpostitse päiväkodinjohtajalle tai tekstiviestitse viimeistään 30.4.2020. 
 
 

KIITOS! 
 
 
 
Paikkakunta ja päivämäärä  Allekirjoitus 
 
 
 
             


