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Lasten sijoittamista ohjaavat periaatteet kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
1.3.2019 alkaen

Varhaiskasvatukseen otetaan hakemuksia vastaan ympäri vuoden. Varhaiskasvatuksen
ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti 2 kertaa kuussa, jossa käydään kuntaan tulleiden lasten
varhaiskasvatushakemukset läpi ja valmistellaan lasten sijoittamista varhaiskasvatukseen.

Lasten sijoittamisessa varhaiskasvatukseen huomioidaan mm. seuraavat:

- Varhaiskasvatuslaki 540/2018 (1.9.2018 voimaan tullut)
- Kunnan varhaiskasvatuspaikkojen kokonaistilanne eri puolilla kuntaa (vapaana

olevat paikat)
- Muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat lapset (suomi toisena kielenä olevat

lapset) sijoitetaan ensisijaisesti suomenkieliseen varhaiskasvatukseen.
- Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa yksikössä kuin

esiopetus (20 tuntia viikossa)

Lasten sijoittamisessa kunnalliseen varhaiskasvatukseen huomioidaan seuraavat (eivät
tärkeysjärjestyksessä):

· Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan varhaiskasvatusyksikköön
· Lapsikohtaiset kasvun ja oppimisen tuen tarpeet
· Lastensuojelun kautta tuleva perustelu varhaiskasvatukselle tukitoimena
· Hakemuksen jättöaika (esimerkiksi kiireellinen varhaiskasvatuspaikan tarve/äkillinen

huoltajan työllistyminen)
· Päivittäinen varhaiskasvatusaika (onko tarvetta varhaiskasvatukselle yksikön aukioloajan

ulkopuolella, ns. vuorohoidon tarve)
· Varhaiskasvatuksen tarve viikossa (osa- vai kokoaikainen)
· Päiväkotien aukioloajat
· Perheen kuljetusmahdollisuus
· Yksihuoltajuus
· Lapsiryhmän toimivuus (lasten ikäjakauma, kielen, kasvun ja oppimisen tuki)
· Varhaiskasvatuksen kieli

o mikä on perheen päätös lapsen tulevasta esiopetus- ja koulukielestä (suomi tai
ruotsi)

o puhuuko huoltajista molemmat/jompikumpi ruotsia /suomea
o onko lapsen/perheen kieliympäristö joku muu kuin suomi/ruotsi
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Varhaiskasvatuksen tarve toimintayksikön aukioloaikojen ulkopuolella (iltaisin, viikonloppuisin tai
öisin varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset, ns. vuorohoito). Vuorohoitoa järjestetään silloin kun
lapsen molemmat huoltajat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti.

- vuorohoidon tarve tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatushakemuksessa
mahdollisimman tarkasti (mm. kellonajat, viikonpäivät, lapsen vapaa-päivät)

- vuorohoito järjestetään pääsääntöisesti kuntakeskuksessa sijaitsevassa
päiväkodissa, suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus tekee tarvittavaa
yhteistyötä

- Kun vuorohoidon tarve lakkaa, lapsi siirretään pääsääntöisesti päiväryhmään.
Toimintayksikkö kunnassa voi tarvittaessa vaihtua.

Vuorohoidon järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymiä vuorohoidon
järjestämisen periaatteita 1.5.2018 alkaen (SIVLTK 18.4.2018, § 41)

Lapsen sijoittamisessa kunnalliseen varhaiskasvatukseen huomioidaan lisäksi seuraavia:

- Hakemuksen tietojen tarkistaminen: Hakemuksen saapumisen jälkeen Siuntion kunnan
varhaiskasvatuspalveluista ollaan tarvittaessa yhteydessä huoltajiin ja tarkennetaan
hakemuksessa olevia tietoja tai pyydetään täydennystä.

- Varhaiskasvatuksen kieliympäristö: tarvittaessa tarkistetaan huoltajilta
varhaiskasvatukseen tulevan 0-5v. lapsen tulevaa esiopetus- ja koulukieltä (suomi tai
ruotsi)

- Sijoitukset tehdään sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), kun lapsi siirtyy esiopetukseen.

Kunnalliseen perhepäivähoitoon sijoittamisessa huomioidaan edellisten lisäksi seuraavat:

· Perhepäivähoitoon sijoitetaan ensisijaisesti alle 4 tai 4-vuotiaita lapsia (sitä vanhemmat
lapset ensisijaisesti ja pääsääntöisesti päiväkotiin)

· Perhepäivähoitoon sijoitetaan ensisijaisesti kokopäivähoitoa (35 tai yli 35 tuntia viikossa)
tarvitsevat lapset


