PÄIVÄHOITO

Pyydämme teitä lukemaan alla olevan tiedotteen sekä täyttämään ja toimittamaan
liitteenä olevat tietojen tarkastus- ja tuloselvityslomakkeet liitteineen lapsenne
hoitopaikkaan pe 6.5.2016 mennessä:

HYVÄT PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT
VARHAISKASVATUSLAKI MUUTTUU 1.8.2016 ALKAEN
Tässä tiedotteessa on tärkeää asiaa varhaiskasvatuslain muutoksista ja siitä, kuinka teidän tulee toimia
lapsenne päivähoidon järjestämiseksi 1.8.2016 alkaen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan nykyistä
päivähoitoa.
Uudessa varhaiskasvatuslaissa säädetään subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen siten, että lapsella
on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Lapsi voi saada 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta
tarpeen mukaan, jolloin varhaiskasvatuksen tarpeesta pyydetään huoltajilta selvitys.
Antamillanne tiedoilla selvitämme nykyisten päivähoidon piirissä olevien lasten varhaiskasvatusoikeuden eli
sen, onko lapsellanne oikeus

 20 tunnin varhaiskasvatukseen/viikko 1.8.2016 alkaen
OIKEUS SAADA 20 t VARHAISKASVATUSTA





Vanhempi/huoltaja hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella
Vanhempi/huoltaja on työtön
Vanhempi/huoltaja on eläkkeellä
Kun vanhempi/huoltaja tekee vapaaehtoistyötä, talkootyötä tai palkatonta työtä
(lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen, koska kyse ei ole työsuhteesta)
Kun vanhempi/huoltaja on lomautettuna, vuorotteluvapaalla, virkavapaalla tai pidätetty
virantoimituksesta

 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen/viikko 1.8.2016 alkaen
OIKEUS KOKOPÄIVÄISEEN VARHAISKASVATUKSEEN




Vanhemmat / huoltajat ovat kokoaikaisessa työssä ja työskentely myös tosiasiassa kokoaikaista
Kokoaikaisuus tarkoittaa yli 80 %:n työaikaa ko. alalla sovellettavasta kokoaikaisen työn työajasta
(työttömyysturvalaki 1290/2002, 5§) Työsuhde toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen, selvästi
muu kuin tilapäinen
Vanhemmat/huoltajat ovat päätoimisia opiskelijoita
- Opinnot, joiden tavoitteena ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
tai yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
- Lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus vähintään 75 kurssia,
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- Muut opinnot, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus keskimäärin vähintään 5 op, 3 ov tai
4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti, sekä muut opinnot joiden opetusohjelman mukainen
laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia
Vanhemmat/huoltajat ovat yrittäjiä
Yrittäjä määritellään työttömyysturvalaissa: vakuuttamisvelvollisuus, työnhakijan oma ja hänen
perheenjäsentensä omistus tai muu määräämisvalta yrityksessä ja työnhakijan asema yrityksessä.
Edellyttää aina sitä, että henkilö työskentelee yritystoiminnassa. Yrittäjän toiminta on työmäärältään
sellaista, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle
Vanhemmat /huoltajat ovat omassa työssä päätoimisesti:
Toiminta on työmäärältään sellaista, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.
Koskee esim. freelance-toimittajia, omaishoitajia, taiteilijoita.
Työllistymistä edistävät palvelut
- Työnhakuvalmennus, uravalmennus, koulutuskokeilu, työkokeilu, työvoimakoulutus ja
työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu (katsotaan päätoimiseksi).
- Kuntouttava työtoiminta, kotoutumista edistävä työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu.
- Asiantuntija-arvioinnit sekä ammatinvalinta- ja uraohjaus.
- Oikeuden voi osoittaa TE-viranomaisen työvoimapoliittisella lausunnolla tai muulla vastaavalla
selvityksellä
Lapsen tuen tarpeen perusteella
Varhaiskasvatusta voidaan järjestää nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen
tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Päätös tehdään
yhdessä neuvotellen vanhempien ja päivähoidon johtajan kanssa.

Ilmoittakaa hakemuksessa osallistuuko lapsenne



osapäiväiseen (4 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa) vai
osaviikkoiseen (2,5 päivää/vko) varhaiskasvatukseen.

Perheellä on oikeus valita lapselle joko osapäiväinen tai osaviikkoinen hoito, kunta määrittelee päiväkohtaiset
20 tunnin varhaiskasvatuksen antamisen kellonajat ja viikonpäivät.
Muutamme nykyiset päivähoitopaikkapäätökset 1.8.2016 alkaen lapsenne varhaiskasvatusoikeutta vastaaviksi.
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MUITA HUOMIOITAVIA KÄYTÄNNÖN ASIOITA
Perheen tilanteen muuttuessa kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta 20 tunnin oikeuteen,
varhaiskasvatusoikeus pysyy kokopäiväisenä kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen lapsi muuttuu 20 tunnin
varhaiskasvatusoikeuden piiriin.
Muutos tulee voimaan heti
 kun vanhempi/huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta
 vanhempi/huoltaja jää eläkkeelle
Hoidon tarpeen muuttuessa lapsen hoitopaikka pysyy samana. Kun 20 tunnin varhaiskasvatuksessa olevan
lapsen hoitotarve muuttuu, yli 20 tunnin hoitopaikka järjestetään välittömästi muutoksen tultua
varhaiskasvatuksen järjestäjän tietoon esim. vanhempien työllistyessä.

Isyysvapaan aikana lapsella ei ole varhaiskasvatusoikeutta eikä siltä ajalta voida periä maksua siitä
lapsesta, jolla ei oikeutta varhaiskasvatukseen. Hoitopaikka kuitenkin säilyy samana.

ASIAKASMAKSULAIN UUDISTUS JA TULOTIETOJEN TOIMITTAMINEN
Varhaiskasvatukselle ollaan valtakunnallisesti laatimassa omaa asiakasmaksulakia, joka korvaisi nykyisen
asiakasmaksulain. Muutos on valtakunnallisessa valmistelussa ja mahdolliset muutokset päivähoidon
maksuihin selviävät myöhemmin. Tästä syystä emme voi vielä vahvistaa uusia asiakasmaksuja ensi syksyä
varten. Myös päivähoitomaksujen porrastusta Ilomantsissa uudistetaan kevään 2016 aikana. Näistä asioista
tiedotamme teitä myöhemmin.
Jokaisen perheen tulee toimittaa tässä tiedotteessa ja lomakkeissa pyydetyt tuloselvitysliitteet, koska
määrittelemme niillä syksyn päivähoitomaksut, kun lakimuutokset selviävät.

TÄRKEÄÄ:
Jos liitteitä tai muuta selvitystä ei toimiteta, lapselle järjestetään 20 tunnin päivähoitopaikka.
Lisätietoja saatte päivähoidon johtajalta puh. 040 1043145, s-posti: iiris.kyykallio@ilomantsi.fi.

