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HAKUOHJE VARHAISKASVATUKSEEN 
Lasten päivähoitoa voivat saada alle kouluikäiset lapset. Oikeus päivähoitoon päättyy sen vuoden 
heinäkuun lopussa, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Tavoitteena on, että lapsi saa 
tarpeidensa mukaista opetusta, kasvatusta, hoitoa ja sekä erityistä tukea. 

 

Hakuaika 
Lasten kunnallista päiväkoti- tai perhepäivähoitoa voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain 
mukaan päivähoitohakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos päivähoidon tarve 
johtuu työllistymisestä tai opinnoista tai koulutuksesta, hoitopaikkaa on haettava kahta viikkoa ennen 
hoidon tarvetta. Elokuussa alkavalle toimintakaudelle tarkoitetut päivähoitohakemukset pyydetään 
jättämään 31.3. mennessä. 

 
Päivähoitopaikkoja on haettavissa seuraavasti: 

Päiväkoti 
* Keisarintien päiväkoti on avoinna ma - pe klo 6.30/7.00 – 17.00  
- Koiramäen ryhmä 1-3-vuotiaille lapsille, 12 paikkaa 
- Vaahteramäen ryhmä 3-6-vuotiaille lapsille, 24 paikkaa 
- Kissankulman ryhmä 3-6-vuotiaille lapsille, 24 paikkaa 
- Huvikummun vuorohoitoryhmä, jossa on 0-6-vuotiaita lapsia (ryhmä on avoinna lasten hoidon 
tarpeen mukaan) 
Perhepäivähoito 
* Hoitajan kodissa tai lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito kirkonkylällä ja sivukylällä.  

 
Vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito 

Vuorohoitoa järjestetään niille lapsille, joiden hoidontarve iltaisin, viikonloppuisin tai öisin johtuu 
vanhempien työssäkäynnistä.  
 

Lapsen hoitoaika 
Lapsen edun mukaista on, että lapsen hoitoaika on korkeintaan vanhempien työaika ja työmatkoihin 
kuluva aika. Muusta ajasta on aina sovittava erikseen hoitopaikan henkilökunnan kanssa. 



Kuntoutuksellisista syistä tai ns. virikepaikalla päivähoidossa olevien lasten hoitoaika sovitaan 
yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen 
viikossa. Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. 
Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen 
mukainen varhaiskasvatus. 

  

Hakemukset ja liitteet 
Hakemukset voi palauttaa joko nykyiseen hoitopaikkaan, päiväkotiin päivähoitopalvelujen esimiehelle 
tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen. Hakemuksen voi lähettää myös sähköisesti Kansalaisen 
asiointitilin kautta. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 
varmennekortilla. Vanhempien tulotiedot pyydetään myöhemmin. Täytä hakemus huolellisesti, 
puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. 

 
Päivähoitopaikoista ilmoittaminen 

Päivähoitopaikoista ilmoitetaan viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. 
 

 
Lisätietoja antaa Sanna Valkonen, varhaiskasvatuksen esimies 
puh. 050 52 13 748 tai sanna.valkonen(a)utajarvi.fi 
 

https://asiointitili.suomi.fi/
https://asiointitili.suomi.fi/

