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Hyvät huoltajat!
Olette saaneet lastanne koskevan varhaiskasvatusta koskevan sijoituspäätöksen ja tiedon varhaiskasvatuksen toimintapaikasta.
Tieto paikan vastaanottamisesta / siirtämisestä / peruuttamisesta on erityisen tärkeää, jolloin voidaan tarkistaa lapsen hoidon
tarpeen ajankohtaisuus ja hoidon laajuus.
Pyydämme, että palautatte tämän lomakkeen viimeistään kahden viikon sisällä ______________________
mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen: Siuntion kunta, Sivistystoimisto, Puistopolku 1, 02580 Siuntio.
Huomioittehan, että varhaiskasvatuksen aloittamista voidaan siirtää yhden kerran enintään kuukaudella (1 kk) sijoituspäätöksessä määritellystä ja myönnetystä päivästä eteenpäin. Mikäli ette vahvista hoitopaikkaa kahden (2) viikon sisällä
pyydettyyn päivämäärään mennessä ettekä siirrä hoidon aloitusta kuukaudella, varhaiskasvatushakemus raukeaa. Mikäli teillä
on myöhemmin tarvetta lapsen varhaiskasvatukseen, tulee huoltajien hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen ja täyttää uusi
hakemus neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamista. Varhaiskasvatuspaikkaan on hyvä tutustua yhdessä lapsen kanssa
vähintään noin viikon ajan ennen varsinaista hoidon aloitusta. Varhaiskasvatuksen henkilökunta keskustelee mielellään hoidon
aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Kiitos yhteistyöstä! Terveisin Siuntion varhaiskasvatuspalvelut

Hakemus vastaanotettu kuntaan: _____._____.20_____
Lapsen nimi

Henkilötunnus

Varhaiskasvatusyksikön nimi

Otamme vastaan lapsellemme myönnetyn paikan

.

.20

alkaen

Varhaiskasvatuksessa:
Alle 10 h/vko

10 – alle 15 h/vko

15 – alle 20 h/vko

20 – alle 21 h/vko

21 – alle 26 h/vko

26 – alle 35 h/vko

35 tai yli 35 h/vko
Esiopetusta täydentävässä päivähoidossa (maksutonta esiopetusta järjestetään 20 h/vko. Kirjatkaa
tähän, minkä verran lapsi tarvitsee hoitoa ko. 20 tunnin lisäksi viikossa):
Alle 10 h/vko

10 – alle 15 h/vko

15 – alle 20 h/vko

20 – alle 21 h/vko

21 – alle 26 h/vko

yli 26 h/vko

Täydentävä päivähoito ennen esiopetusta
Täydentävä päivähoito esiopetuksen jälkeen
Emme ota vastaan lapsellemme myönnettyä paikkaa *
Siirrämme lapsen hoidon aloitusta kuukaudella alkaen

.

.20

.

* Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää
viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos huoltajalle tulee tarve saada paikka varhaiskasvatuksesta kiireellisesti, esimerkiksi työllistymisen tai opintojen takia, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
ALLEKIRJOITUS
Päiväys

.

.20

Päiväys

.

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

.20

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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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. Näille perheille palvelu jatkuu ennallaan.
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.
Huoltajat voivat valita hoidon joko osa-päiväisenä tai osaviikkoisena hoitona. Siuntion kunnassa voi toistaiseksi sopia
päiväkotikohtaisesti yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa lapsen varhaiskasvatuksen viikonpäivät ja kellonajat
20 tunnin lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Perhe voi valita myös vähemmän hoidontarvetta kuin 20 tuntia
viikossa.
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
harkinnanvaraisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen). Huoltajat toimittavat hakemuksen päiväkodin henkilökunnalle
tarvittavine liitteineen.
Asiakasmaksut ja maksuperusteet 1.3.2017 alkaen
Päivähoitomaksuja korotettiin indeksitarkistuksista johtuen 1.8.2016 alkaen. Lisäksi Siuntiossa muutettiin päivähoidon
asiakasmaksuportaita. Elokuusta 2016 alkaen hoidon tarve ilmoitetaan tunteina/viikko, jonka mukaan myös maksu määräytyy
seuraavasti:
35 tai yli 35 tuntia viikossa
26 – alle 35 tuntia viikossa
21 – alle 26 tuntia viikossa
20 – alle 21 tuntia viikossa
15 – alle 20 tuntia viikossa
10 – alle 15 tuntia viikossa
alle 10 tuntia viikossa

100 % kokoaikaisesta maksusta
80 % kokoaikaisesta maksusta
70 % kokoaikaisesta maksusta
60 % kokoaikaisesta maksusta
50 % kokoaikaisesta maksusta
40 % kokoaikaisesta maksusta
20 % kokoaikaisesta maksusta

Päivähoitomaksu muodostuu ennalta ilmoitettujen tuntien perusteella viikossa.
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen henkilökunnalta sekä www.siuntio.fi  Avainpalvelut  Varhaiskasvatuspalvelut
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