
Steinerpäiväkoti Pääskynpesän hoitomaksut 1.3.2022

1. Palveluseteli lohjalaisille ja salolaisille perheille:

Lapsi alle 3 v. Hoitomaksu Perheen omavastuuosuus
(tulosidonnainen)

Kokopäivähoito 1318 €/kk 40-337 €/kk

Osapäivähoito (max. 20 h/viikko) 807 €/kk 40-214 €/kk
Lapsi 3-6 v.
Kokopäivähoito 839 €/ kk 40-337 €/kk

Osapäivähoito (max. 20 h/viikko) 519 €/kk 40-214 €/kk

Perhe hakee Lohjan tai Salon kaupungilta päätöstä palvelusetelistä ennen lapsen hoidon alkamista. Palvelusetelin 
arvo on tulosidonnainen.
Palveluseteli kattaa osan hoitomaksusta ja perheen tulee maksaa jäljelle jäävä osuus.
Perheen osuus hoitomaksusta on kuitenkin enintään 337 €/ kk.

2. KELA:n yksityisen hoidon tuki ulkopaikkakuntalaisille:

Lohjan tai Salon ulkopuolisen perheen tulee hakea KELA:lta yksityisen hoidon tukea, joka koostuu hoitorahasta ja 
hoitolisästä. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan päiväkodille. Hakemus täytetään yhdessä päiväkodin 
henkilökunnan kanssa ennen hoidon aloittamista. Hoitomaksusta vähennetään yksityisen hoidon tuen määrä, jolloin 
perheelle jää maksettavaksi jäljelle jäävä osuus, kuitenkin enintään 337 €/kk.

3. Esikoululaiset
Esikoulu Hoitomaksu Perheen omavastuuosuus
Esikoulu maksuton -
Esikoulun iltapäivähoito 679 €/kk 40-272 €/kk

Perhe hakee esikoulun iltapäivähoitoa varten joko palveluseteliä Lohjan kaupungilta tai yksityisen hoidon tukea 
KELA:lta. Iltapäivähoito on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta ja sen laskutuksen osalta toimitaan samoin kuin 
päivähoitomaksujen kanssa. Esikoululaisilla on mahdollisuus myös täydentävään kesähoitoon Pääskynpesällä 
kesäkuun aikana. Tiedustelut päiväkodin johtajalta.

Muut maksut ja alennukset:

Sisarusalennus on 50 % omavastuuosuudesta. Perheen nuorin lapsi maksaa täyden hoitomaksun, ja perheen 
seuraavista lapsista  maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 168,5 e/kk.

Esiopetuksen kannatusmaksu on 40 €/kk ja se laskutetaan perheiltä kuukausittain (elo-toukokuu). Maksu on 
vapaaehtoinen, mutta yhdistyksen taloudelle hyvin tarpeellinen. Maksulla katetaan esiopetuksesta aiheutuvia kuluja. 
Asiasta sovitaan päiväkodin johtajan kanssa.

Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain sähköpostitse. Paperilaskusta veloitetaan 2,50 €:n laskutuslisä. Laskut 
tulevat tilitoimistolta (Uivelo Oy). Muutokset laskutustietoihin tulee ilmoittaa päiväkodille tai taloudenhoitajalle.
Hoitomaksut laskutetaan täydeltä kuukaudelta ja myös kesän ajalta. Lomajaksoista tai pyhäpäivistä ei myönnetä 
alennuksia. Jos lapsi aloittaa hoidon kesken kuukauden, hoidosta laskutetaan kahden viikon tarkkuudella sen 
mukaan onko aloituspäivä ennen vai jälkeen kuun puolivälin.

Hinnasto on voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi. Päiväkoti Pääskynpesä pidättää oikeuden muutoksiin.


