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Ohjeet kunnallisen varhaiskasvatuspaikan
hakemiseen sähköisesti suomi.fitunnistautumisen kautta
3.2.2020 ALKAEN

YLEISTÄ TIETOA VARHAISKASVATUSPAIKAN HAKEMISESTA SÄHKÖISESTI
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti suomi.fi- tunnistautumisen kautta. Palvelun
kautta huoltaja voi asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta
riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.
Varhaiskasvatuksen eAsiointi portaaliin kirjaudutaan suomi.fi- tunnistautumisen kautta huoltajien
pankkitunnuksilla (vahva tunnistautuminen).

Lapsen ja perheen tarvittavat tiedot löytyvät suomi.fi- tunnistautumisen jälkeen valmiiksi (suomeksi tai
ruotsiksi) Väestötietojärjestelmästä (VTJ), johon eAsiointi ohjelmasta on yhteys.
Kunnallinen varhaiskasvatushakemus koskee Siuntion kunnassa sijaitsevia kunnallisia päiväkoteja ja kunnallista
perhepäivähoitoa. Lisätietoja yksiköistä löytyy kunnan www-sivuilta Varhaiskasvatus&Koulutus -> kunnallinen
varhaiskasvatus.
Selaintuki ohjelmille Internet Explorer 7, 8 ja 9 sekä Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera ja Safari.
Hakemuksia varhaiskasvatukseen otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää 4 kk ennen toivottua
alkamisajankohtaa. Mikäli hoitopaikkaa tarvitaan kiireellisesti työn, opiskelun tai muun erityisen syyn vuoksi,
tulee hakemus jättää 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.
Perheen jokaisesta päivähoitopaikkaa hakevasta lapsesta täytetään oma hakemus!
LOMAKKEESSA KYSYTÄÄN SEURAAVIA TIETOJA:
Lapsen henkilötiedot:
Kirjoita hakemukseen lapsen sukunimi ja kaikki etunimet.
Osoite: Lapsen osoite päivähoidon alkaessa (mahdollinen tuleva osoite).
Huoltajan henkilötiedot:
Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan.
Huoltajan tiedot: mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Kotipuhelin = Numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin (pakollinen tieto!)
Työ-/Opiskelutiedot sekä huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika
muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08:00 – 16:00).
Työpaikka / Opiskelupaikka ja sen osoite merkitään lisätietoihin.
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Hyväksytään korkein maksu: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte varhaiskasvatuksen ylimmän maksuluokan.
Mikäli haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotositteet (tuloselvityslomake)
viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen. Tarkemmat tiedot
varhaiskasvatusmaksuista löytyvät kunnan www-sivuilta.
Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison henkilötiedot:
Työaika: Valitaan puolison työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika
muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08:00 – 16:00).
Työpaikka ja sen osoite on hyvä kertoa lisätiedoissa.
Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot:
Lisätään hoitomaksuun vaikuttavat perheen muut alle 18-vuotiaat lapset (sukunimi ja kaikki etunimet). Mikäli
haluat käyttää maksulaskuria, tulee muiden perheenjäsenten tiedot olla avattuna ennen laskentaa. Perheen
jokaisesta päivähoitopaikkaa hakevasta lapsesta täytetään oma hakemus! Laita rasti kunnallisessa hoidossa kohtaan mikäli perheestänne on jo lapsia kunnallisessa päivähoidossa!
Lapsen nykyinen hoitopaikka:
Lapsen nykyinen hoitopaikka: Mikäli kohta jätetään tyhjäksi, oletetaan, että lapsi on kotihoidossa. Ilmoita
kohdassa 8 (Lisäselvitykset) onko lapsi ollut aiemmin kunnallisessa päivähoidossa; ilmoita ajanjakso.
Toivottu varhaiskasvatuksen toimintamuoto, hoitopaikka ja aika: Valitaan 1-2 toimintamuotoa valittavissa
olevista toimintamuodoista siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.
Hoitomuoto: Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen
oppivelvollisuuden alkuun asti. Jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen.
Kun toinen vanhemmista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa. Jos huoltajat
työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä, lapsella on oikeus kokoaikaiseen
varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa. Hakuvaiheessa perheiden tulee ilmoittaa tarvitsemansa lapsen
hoitoaika tunteina viikossa.
Hoitomuodoksi valitaan joko alle 20h viikossa, 20-35h viikossa tai yli 35h viikossa. Tuntimäärä on voimassa
lähtökohtaisesti vähintään 3 kuukautta.
Päiväkodit: Valitaan halutulla alueella olevista päiväkodeista toivotut siten, että ensimmäinen on mieluisin
vaihtoehto. Mikäli lapsella on tarvetta ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaihoitoon, valitaan Jukolan päiväkoti
(suomenkielinen) tai Daghemmet Lilla-Alexis (ruotsinkielinen). Lisätietoja vuorohoidosta www-sivuilla/
Varhaiskasvatus.
Perhepäivähoito: Kohtaan 8. Lisäselvitykset voi merkitä toivomuksen perhepäivähoitopaikasta.
Vuorotöistä/-opiskelusta johtuva lapsen varhaiskasvatustarve: Vuorotyössä olevien huoltajien tulee jo
hakuvaiheessa ilmoittaa mahdollisimman tarkasti viikonpäivät ja kellonajat, milloin lapsi tarvitsee
varhaiskasvatusta. Kunnalla on oikeus jo hakuvaiheessa pyytää huoltajia toimittamaan dokumentit
epäsäännöllisestä työstä/opiskelusta. Vuorotyöhön perustuva lapsen hoitoaika ilmoitetaan lisäksi erikseen
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vähintään 2 viikkoa ennen hoidon alkua. Hoitoaikailmoituksen mukana toimitetaan työvuoroja koskevat
dokumentit. Huoltajien työvuorolistat toimitetaan toimintayksikköön.
Täytä mahdolliset vuorohoidon tarpeen tiedot tarkasti, mikäli vastasit "kyllä". Lisäselvitys - kohdassa voit vielä
tarkentaa.
Onko auto käytettävissä: Valitse kyllä tai ei.
Hoidon toivottu alkamispäivä: päivämäärä, jolloin hoidon toivotaan alkavan. Päivämäärä annetaan muodossa
pp.kk.vvvv (esim. 01.02.2020).
Hoitoajat annetaan muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08:00 – 16:00). Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee,
hoitoajat merkitään kohtaan 8 (Lisäselvitykset).
Lapsen terveydentila:
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on
lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen,
psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi, mainitkaa se hakemuksessa Lapsen terveydentila, allergiat ym.:
Lapsen mahdollisen tuen tarve merkitään tähän (tai kohtaan 8. Lisäselvitykset).
Mahdolliset kirjalliset asiantuntijalausunnot lähetetään Siuntion kunta/ Varhaiskasvatus / Osastosihteeri,
Puistopolku 1, 02580 Siuntio
Lisäselvitykset:
Lisätietoja: Tähän voitte kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän, esim.
lapsen terveydentilasta, allergioista, tuen tarpeesta tms.
Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: Lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite, mahdollinen
äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saanti, kuntaan muuttajien nykyinen osoite, vuorohoidon hoitoajat,
yö- ja viikonloppuhoidon tarve,
Tulotiedot
Mikäli haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihin, toimittakaa tulotositteet liitteineen
sivistystoimistoon viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen.
Siuntion kunta/ Varhaiskasvatus / Osastosihteeri, Puistopolku 1, 02580 Siuntio
Mikäli Teillä on kysyttävää, yhteystiedot löytyvät Varhaiskasvatus -> Yhteystiedot.
Varhaiskasvatushakemuksen peruuttaminen – miten?
Perhe voi perua hakemuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla varhaiskasvatukseen
varhaiskasvatus@siuntio.fi
Hakemuksen käsittely
Siuntion varhaiskasvatuspalveluissa käsitellään hakemuksia säännöllisesti n. 2 kertaa kuukaudessa yksiköiden
lähiesimiesten kanssa. Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta tehdään noin 1-2 kuukautta ennen
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varhaiskasvatuksen tarvetta tai tilanteen mukaan. Akuuteissa varhaiskasvatuksen tarpeissa
varhaiskasvatuspäätöksen käsittelyaika on lyhyempi.
Lasten varhaiskasvatuspaikkapäätöksiä tehtäessä lähtökohtana on toimivien lapsiryhmien muodostaminen ja
paikkojen tarkoituksenmukainen käyttö. Päätöksentekijä käyttää harkintaoikeuttaan huomioiden
varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen. Hoitopaikkojen myöntämisessä huomioidaan sivistyslautakunnan päätös
15.2.2019 § 15 / Lasten sijoittamista ohjaavat periaatteet kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.3.2019 alkaen.
Vuorohoidon järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymiä vuorohoidon
järjestämisen periaatteita 1.5.2018 alkaen (SIVLTK 18.4.2018, § 41)
Varhaiskasvatuspäätökset tehdään sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), jolloin lapsi siirtyy esiopetukseen.
Siuntiossa esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään kunnallisena palveluna.

Sähköinen päätös myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta
Varhaiskasvatuksen sijoituspäätös tehdään sähköisenä ja on nähtävissä eAsiointi- portaalissa.
Huom! Päätös varhaiskasvatuspaikasta julkaistaan samassa sähköisessä palvelussa (eAsiointi). Huoltajalle
ilmoitetaan sähköpostitse, kun päätös on annettu tiedoksi.

Tieto Kelaan menee kunnalta automaattisesti kun lapsen varhaiskasvatuspäätös tehdään. Kun lapsi siirtyy
kunnalliseen varhaiskasvatukseen, Kelan kautta maksettava alle 3v. kotihoidontuki päättyy.

VARHAISKASVATUSTA KOSKEVAT MUUTOKSET: Kaikki muutokset varhaiskasvatusta koskien tulee tehdä
edelleen paperilomakkeella. Lapsen huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus lapsen varhaiskasvatusta koskien. Lapsen
hoitosuhdetta koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti ja muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä kunnan
sivistystoimistoon erillisellä muutosilmoituksella sekä keskustella muutoksista toimintayksikön henkilökunnan
kanssa.
Lomakkeella ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatusta koskevista muutoksista: lapsen tarvitsema hoitoaika,
perheenjäsenten määrä, huoltajuus muuttuu, lapsen kotikunta muuttuu (muutospäivä) tai varhaiskasvatus
päättyy/irtisanoutuminen.
Tuloja koskevat muutokset ilmoitetaan tuloselvityslomakkeella.
Muutoslomake löytyy https://www.siuntio.fi/varhaiskasvatuksen-lomakkeet
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