Miten 20 tunnin oikeus varhaiskasvatukseen toteutetaan, kun vanhempi/vanhemmat ovat kotona?
20 tuntia viikossa toteutetaan kunnallisissa päiväkodeissa osaviikkoisesti tai päivittäin jollakin seuraavalla
vaihtoehdolla:
– keskiviikko vaihtoehdossa ma 8h, ti 8h ja ke 4 h
- perjantai vaihtoehdossa ke 4h, to 8h ja pe 8h
Tarjottavat vaihtoehdot voivat vaihdella päiväkodeittain. Tavoitteena on lapsen säännöllinen osallistuminen
toimintaan ja ennalta sopiminen.
Onko yksityisissä päiväkodeissa tarjolla 20 tuntia viikossa vaihtoehtoa?
Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat päättävät itse tarjoavatko 20 tunnin oikeutta varhaiskasvatukseen.
Milloin lapsella on oikeus laajempaan kuin 20 tunnin varhaiskasvatukseen, jos vanhempi on kotona?
Laajennettua oikeutta varhaiskasvatuspalveluun (5 - 8h päivässä) voi saada, jos se on tarpeen lapsen
kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai on muutoin lapsen edun mukaista.

Voinko vaihdella lapselle ennalta sovittuja hoitopäiviä? Esim. lapselleni on myönnetty 20 h viikossa
alkuviikoksi ma-ke ja ensi viikolla minulle sopisivat paremmin päivät ma, to ja pe.
Sovittuja päiviä ei pääsääntöisesti voi muuttaa, koska ke-pe paikat on varattu toisen lapsen käyttöön.
Ryhmän paikkaluku ei saa ylittyä päivittäin.
Kuinka toimitaan, kun vanhemman työ- tai opiskelutilanne muuttuu?
Kun huoltajan työ- tai opiskelutilanne muuttuu, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan. Muutosesitys ja
päätös voidaan tehdä kunnallisessa päiväkodissa seuraavasta päivästä, kun vanhempi työllistyy tai jää
kotiin. Pääsääntönä on, että muutoksen voi tehdä korkeintaan kerran kuukaudessa. Tavoitteena on löytää
perheelle keskimääräinen jatkuva palveluntarve esimerkiksi keikkaluonteisen työn vuoksi.
Kuinka kauan voi pitää kokopäiväistä hoitopaikkaa jos jää työttömäksi?
Työttömyyden alkamisesta 2 kuukautta.
Minkälainen palvelunlaajuus on lapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla ja samalla opiskelee?
Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, kun vanhempainvapaa päättyy. Vanhemmalla sisaruksella on
oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa. Opiskelun luonteesta riippuen (esimerkiksi
tutkintoon johtavasta koulutuksesta) voidaan myöntää tarvittaessa laajempi varhaiskasvatuspalvelu.
Miten toimitaan, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi on vuoroviikoin vanhempien luona?
Toinen vanhempi on kotona ja toinen töissä.
Vanhempien tehtävänä on yhdessä pohtia tilanne lapsen edun mukaisesti.
Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen perheen tarpeen mukaan. Huoltajien kanssa neuvotellaan äiti- ja
isäviikkojen hoitoajasta. Lapselle tehdään vain yksi hoitoaikasopimus. Maksu määräytyy lapsen
lähihuoltajan (lapsen koti-osoitteen) tulojen mukaan.
Yleisesti käytössä on sopimus vähemmästä hoidon tarpeesta.

Mitkä ateriat kuuluvat 20 tuntiin?
Hoitoajan mukaan tarjotaan siihen kuuluvat ateriat.
Voiko asiakas ostaa tilapäistä päivähoitoa tai olla kerhotoiminnassa 20 tunnin rinnalla?
Ei voi. Asiakkaalla voi olla vain yksi varhaiskasvatuspalvelu kerrallaan.
Onko lapsella oikeus päivähoitoon ns. päivystysaikana?
Kesäpäivystykseen on oikeus työstä tai erityisestä syystä johtuen.
Syys-, joulu- ja talviloman aikana se on mahdollista ennakkovarausten mukaan.
Kenelle on tarkoitettu vähemmän palvelutarpeen sopimukset 12 – 14 päivää tai tuntiperusteinen
palveluntarve?
Perheelle, jossa molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. Näitä palvelutarpeita käytetään vain
kokopäivähoidossa oleville.

Oikeuttaako lapsen tarve suomenkielen oppimiselle automaattisesti yli 20 tunnin varhaiskasvatuksen?
Lapsen suomenkielen kehitystä on mahdollisuus arvioida päiväkodissa, kun lapsi on 5-vuotias. Arvioinnin
tuloksen perusteella suunnitellaan yhdessä perheen kanssa millä keinoilla ja tuella voidaan vahvistaa lapsen
suomenkielen taitoa ennen koulun aloittamista. Laajempi varhaiskasvatus on yksi keino, jolla voidaan tukea
5-vuotiaan lapsen suomenkielen kehittymistä.
Tavoitteena on säännöllinen, päivittäinen osallistuminen varhaiskasvatukseen.
5-6–vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset
-

valmistavassa esiopetuksessa olevat 6-vuotiaat lapset (1h/pvä yksilöllistä opetusta esiopetuksen
lisäksi, kokonaisaika 5h/päivä)

-

muut 5-6-vuotiaat lapset, joilla suomenkieli ei vielä ole riittävästi kehittynyt (6h/päivä)

3-4-vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset
-

20 tuntia/viikko tai avoin varhaiskasvatus

