Lasten päivähoidon hakuohjeet
Opetustoimi
Varhaiskasvatus
PL 17, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Taka-Lyötynkatu 4
90140 Oulun kaupunki

PIENTEN LASTEN HOITOJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT
kunnallinen päiväkoti- ja perhepäivähoito
avoin varhaiskasvatus ja perheryhmät
maksuton esiopetus
kotihoidon tukeminen
palveluseteli yksityiseen päivähoitoon

Kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki sekä Oululisä haetaan Kansaneläkelaitoksen
paikallistoimistosta, joka tekee niistä päätöksen ja hoitaa maksatuksen. Kuntalisistä päätetään
vuosittain.

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN
Päivähoito on hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.
Hoito voi olla joko koko- tai osapäiväistä tai vuorohoitoa. Kokopäivähoitopaikka turvataan
ensisijaisesti niille perheille, joiden lapset tarvitsevat hoitopaikkaa vanhempien työn tai
opiskelun tai perhettä koskettavan painavan sosiaalisen syyn vuoksi. Avoin varhaiskasvatus on
osa päivähoitoa ja on tarkoitettu kotona olevien vanhempien lapsille. 6-vuotiaiden maksutonta
esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä kouluissa.
Päivähoitopaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve
aiheutuu työllistymisestä tai opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa
haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Kotihoidontuki on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Lapsen aloittaessa kunnallisen
päivähoidon kotihoidontuen maksaminen katkeaa.
Osoitteessa http://beta.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/hakeminen-paivahoitoon
täytetään sähköinen päivähoitohakemus. Päivähoitohakemus on voimassa yhden vuoden
jättöpäivästä lukien. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on ilmoitettava päivähoidon
palveluohjaustiimiin, sähköposti: paivahoidonpalveluohjaus(at)ouka.fi
Paperinen hakemuslomake ohjeineen on tulostettavissa paperiversiona osoitteesta
http://beta.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/hakeminen-paivahoitoon. Paperinen
päivähoitohakemus palautetaan päivähoidon palveluohjaustiimiin osoitteeseen
PL 17, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite: Taka-Lyötynkatu 4, 1.krs, 90140 Oulu).
Kaikissa päivähoidon hakuun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä palveluohjaustiimiin,
p. 08 558 45300.
Päätös päivähoitovalinnasta tuloselvityslomakkeella varustettuna lähetetään kirjallisena
e-kirjeenä. Toiminnallisista syistä tai yhteisellä sopimuksella lapsen hoitopaikka voi muuttua
hoitosuhteen aikana. Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä
hoitopaikkaa eivätkä peruuta sitä ennen hyväksymisilmoituksessa mainittua hoidon
alkamispäivää, peritään puolen kuukauden hoitomaksu. Kokopäivähoitopaikka myönnetään
siihen saakka, kunnes lapsi aloittaa peruskoulun.
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LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT
Tuloselvityslomakkeet käsitellään ja päivähoitomaksut määritellään asiakasmaksuyksikössä
osoitteessa Kirkkokatu 18, 90100 Oulu.
Lisätietoja osoitteesta http://beta.ouka.fi/oulu/asiakasmaksut/yhteystiedot .

PALVELUSETELIN HAKEMINEN
Päivähoidon palveluseteliä haetaan ensisijaisesti Oulun kaupungin www-sivujen tai
OmaOulu-järjestelmän kautta. Perheet, jotka eivät pysty täyttämään sähköistä hakemusta,
saavat lisätietoa päivähoidon palveluohjaustiimistä.
Haku- ja käsittelyprosessi on täysin sähköistetty. Perhe täyttää kaupungin verkkosivuilla
hakemuksen, jossa ilmoitetaan perheen perustiedot, tuleva hoitopaikka, työpaikka- ja
opiskelutiedot sekä tulotiedot liitteineen.
Hakemus lähetetään asiakasmaksuyksikköön, jossa perheelle myönnetään päivähoitopalvelu
palvelusetelin muodossa ja tehdään päätös palvelusetelin suuruudesta perheen tulotiedot
huomioiden. Palvelusetelipäätös toimitetaan hakijalle tiedoksi ja palveluntuottaja saa
ilmoituksen perheelle myönnetystä etuudesta.
Lisätietoja palvelusetelistä ja sähköinen hakulinkki löytyvät osoitteesta:
http://beta.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/yksityisen-paivahoidon-tuet

