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Yksityinen palveluntuottaja

Tällä lomakkeella yksityinen palveluntuottaja tekee ilmoituksen kunnalle asiakkaana olevan
lapsen muuttuneesta hoidon tarpeesta / oikeudesta.
Muutos ilmoitetaan mikäli lapsen subjektiivinen oikeus muuttuu (laaja, suppea tai
harkinnanvarainen, ks. seuraava sivu)
Hakemus vastaanotettu (pvm / vastaanottaja)
LAPSEN TIEDOT
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Nykyinen osoite (lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka)
Nykyinen varhaiskasvatuspaikka
Muutos hoidon tarpeessa tai oikeudessa
Osa-aikainen alle 21 tuntia/viikko

Kokoaikainen yli 21 tuntia, mutta alle 35 tuntia/viikko

Kokoaikainen 35 tai yli 35 tuntia/viikko
Mistä alkaen lapsen varhaiskasvatustarve/oikeus muuttuu?

.

Mihin saakka (jos tiedossa)

.20

.
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Toistaiseksi

Lisätietoja / syy hoidon tarpeen muutokseen

PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUHENKILÖN ALLEKIRJOITUS
Vakuutan ylläolevan muutoksen oikeaksi
Päiväys
Palveluntuottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
.

.20

Hoidon tarpeen muutos/oikeus voi myös vaikuttaa kunnan maksaman palvelusetelin suuruuteen (maksetaan
suoraan yksityiselle palveluntuottajalle).
Palveluntuottajan vastuuhenkilön täyttämä ja allekirjoittama ilmoitus palautetaan kunnan sivistystoimistolle,
jossa tehdään uusi päätös koskien kunnallista palveluseteliä.
Lomakkeen tiedot tallennetaan Siuntion kunnan päivähoidon asiakastietojärjestelmään. Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 §:n
mukainen rekisteriseloste ja 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä on nähtävänä sivistystoimistossa.

Tietoturvasyistä suosittelemme, että lomake palautetaan postitse.
Siuntion kunta – Sivistystoimisto – Puistopolku 1 – 02580 Siuntio – www.siuntio.fi – sivistystoimisto@siuntio.fi
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Kelan muutos 1.8.2016 alkaen
Kela maksaa yksityisen hoidon tukea 1.8.2016 alkaen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Mikäli
lapsella on varhaiskasvatusoikeus enintään alle 21 tuntia viikossa, mutta perheen / lapsen tarve on laajemmalle varhaiskasvatukselle, tulee huoltajien täyttää erillinen lomake ja selvitys tarpeesta. Hakemus toimitetaan kuntaan, jossa tehdään
päätös Kansaneläkelaitosta varten lapsen hoidosta maksettavasta korkeammasta yksityisen hoidon tuesta. Kunnan
päätös lähetetään huoltajille, jotka liittävät sen osaksi Kelalle tehtävää yksityisen hoidon tuen hakemusta.

Lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 1.8.2016 alkaen
Oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, yli 20 tuntia viikossa
Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä,
lapsella on oikeus kokoaikaiseen hoitopaikkaan.
Oikeus enintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen
Jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen. Kun toinen vanhemmista on kotona,
lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa. Tämä koskee huoltajia, jotka


Hoitavat toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella.



Ovat työttömiä työnhakijoita sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt kaksi kuukautta. Huoltajan työllistyessä
lapsen laajempi varhaiskasvatusoikeus myönnetään huoltajan tarpeen mukaan.



Ovat eläkkeellä.



Eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti.



Ovat vuorotteluvapaalla tai töistä lomautettuna.

Työttömyystilanteessa lapsen oikeus yli 20 tuntiin varhaiskasvatusta säilyy työttömyyden alkamispäivästä kahden
kuukauden päähän siten, että jälkimmäinen kalenterikuukausi huomioidaan kokonaisuudessaan. Jos esimerkiksi
huoltajan työttömyys alkaa marraskuun 8. päivä, lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen säilyy tammikuun
loppuun saakka.
Huoltajan jäädessä äitiysvapaalle, lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen säilyy sen kuukauden loppuun
saakka, kun huoltaja jää ko. kuukautena äitiysvapaalle. Jos esimerkiksi huoltajan äitiysvapaa alkaa kuun 15. päivä,
lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ko. kuukauden loppuun saakka.
Harkinnanvarainen laajempi varhaiskasvatus, yli 20 tuntia viikossa esim. mikäli lapsen etu tai perheen kokonaistilanne
niin edellyttää. Kun toinen vanhemmista on kotona tai työ- / perhetilanne muuttuu, voi 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään tapauskohtaisesti
lapsen ja perheen tilanteen mukaan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa perheen
kokonaistilanne ja lapsen etu huomioiden.
Harkinnanvaraista oikeutta 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen haetaan erillisellä lomakkeella ”Hakemus yli 20
tunnin varhaiskasvatuksen harkinnanvaraisesta tarpeesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa”.
Lisätietoja myös: www.siuntio.fi – Avainpalvelut – Varhaiskasvatuspalvelut

Tietoturvasyistä suosittelemme, että lomake palautetaan postitse.
Siuntion kunta – Sivistystoimisto – Puistopolku 1 – 02580 Siuntio – www.siuntio.fi – sivistystoimisto@siuntio.fi

