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KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT 

 

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus 

valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai 

yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan 

Kansaneläkelaitokselta.  

 

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä 

päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) 

tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Lasten kotihoidon tukeen 

kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta 

perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja 

saada hoitorahaa. 

 

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen 

palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen 

kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen 

jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. 

 

Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa osoitteesta www.kela.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kela.fi/


VALITTAVANA OLEVAT PÄIVÄHOITOMUODOT 
 

Perhepäivähoito: 

 

Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana, lasten kotona tapahtuvana 

sekä ns. kolmiperhepäivähoitona. 

 

Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa hoitoryhmässä saa olla enimmillään 4 

kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta (perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset 

lapset mukaan luettuina) sekä ylimääräisenä osapäivähoidossa esiopetukseen osallistuva 

lapsi. 

Perhepäivähoitoon sijoitetaan lapsia, joiden hoitoaika on arkisin klo 6.00 - 18.00 välillä.Jos 

perhepäivähoidossa oleva lapsi tarvitsee viikonloppuhoitoa, järjestetään nämä hoitopäivät 

ryhmäperhepäivähoidossa.  

 

Lasten kotona tapahtuvan perhepäivähoidon voi saada kotiinsa silloin, jos: 

- perheessä on vähintään 4 alle kouluikäistä lasta ja lapsilla on kokopäivähoidon tarve 

- eskari-ikäinen on kokopäivähoidossa, ei osallistu esiopetukseen ja on yksi näistä 

neljästä lapsesta 

- jos eskari on osapäivähoidossa (käy esikoulussa), on hän ryhmässä ylimääräisenä (4½), 

jolloin muita kokopäiväisiä tulee ryhmässä olla 4 

- kumpikin huoltaja on työssä / opiskelemassa kodin ulkopuolella tai työ on oman 

maatilayrityksen piirissä 

- muissa hoitomuodoissa ei ole vapaita hoitopaikkoja, johon lapset voidaan sijoittaa

  

 

Ryhmäperhepäivähoito: 

 

Ryhmäperhepäivähoito on hoitopaikka, jossa kunnan järjestämässä tilassa työskentelee 

perhepäivähoidon henkilökuntaa (lähihoitajia ja perhepäivähoitajia). 

Ryhmäperhepäivähoito vastaa perheiden vaihtelevampiin hoitoaikoihin ja vuorohoidon 

tarpeeseen. 

 

 



 

Päiväkotihoito: 

 

Päiväkotien ryhmäkoko ja sinne sijoitettavien lasten ikäjakaumat vaihtelevat 

päiväkodeittain. 

Päiväkoteihin sijoitetaan lapsia, joiden hoitoaika on arkisin klo 6.00 - 18.00 välillä 

(aukioloaika vaihtelee talokohtaisesti). 

Jos päiväkotihoidossa oleva lapsi tarvitsee viikonloppuhoitoa, järjestetään nämä hoitopäivät 

ryhmäperhepäivähoidossa.  

 

Lapsen ”virikehoito” 

 

Lapsella on päivähoitolain mukaan oikeus huoltajien niin valitessa saada kunnallinen 

päivähoitopaikka. Tämä ei edellytä, että lapsen huoltajat ovat työssä tai opiskelemassa. Jos 

tällaisessa tilanteessa lapselle haetaan kunnallista päivähoitopaikkaa, tulee kunnan se 

myöntää päivähoitolain mukaisten hakuaikojen puitteissa.  

Virikehoitona lapselle tarjotaan: 

- hoitoaikaa klo 8.00 - 15.00 välisenä aikana arkipäivisin 

- ensisijaisesti tarjoamme osapäivähoitoa alle 5 tuntia päivässä ja korkeintaan 10 

päivää kuukaudessa 

 

Paras hoitopaikka pienelle lapselle on hänen oma koti ja 

paras hoitaja oma äiti tai isä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAKUAIKA JA PÄIVÄHOITOHAKEMUS 

 

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen hoidontarpeen mukaan. 

 

Päivähoitohakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. 

Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä 

hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään 

kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikkaa. 

 

Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisella päivähoitohakemuksella. 

Päivähoitohakemuksia jakaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistot (yhteystiedot esitteen 

lopussa) tai sen voi tulostaa täytettäväksi Reisjärven kunnan nettisivuilta www.reisjarvi.fi. 

 

Päivähoitopaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemuksen mukaisesti, kuitenkin enintään 

esiopetuksen alkamiseen saakka. 

Päätös päivähoitovalinnasta lähetetään perheelle kirjallisesti. 

 

PÄIVÄHOITOHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA LIITTEET 

 

Päivähoitohakemus tulee täyttää mahdollisimman kattavasti. Mikäli joitain tietoja ei ole 

haettaessa käytettävissä, voi hakemuksen jättää puutteellisin tiedoin ja täydentää sitä 

jälkikäteen asioimalla varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. 

 

Perheen henkilötunnukset, osoite- ja yhteystiedot sekä perheen koko ovat ensiarvoisen 

tärkeitä tietoja lapsen sijoittamisessa, hoitomaksun määrittämisessä sekä yhteyden otossa 

huoltajiin päin. 

Näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset hoitosuhteen aikanakin kannattaa aina ilmoittaa 

päivähoitopaikkaan ja varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. 

Päivähoitohakemuksen lisäksi perheen tulee täyttää tuloselvityskaavake sekä liittää 

tarvittavat tiedot ja liitteet perheen tulotiedoista (tarkemmat ohjeet 

tuloselvityskaavakkeen takasivulla). 

 

 



 

 

PÄIVÄHOIDON TOIMINTAKAUSI 

 

Päivähoidon toimikausi on vuosittain 01.08. – 31.7. välinen aika. 

Hoitopaikkojen muutokset / vaihdot tehdään pääsääntöisesti toimikauden vaihtuessa, 

mutta kesken toimikaudenkin voidaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan niitä tehdä. 

 

Uutta toimikautta varten on hakuaika keväisin maalis-huhtikuussa. Tässä hoitopaikkahaussa 

voivat uudet 1.8. alkaen tai sen jälkeen hoitopaikkaa tarvitsevat lapset hakea hoitopaikkaa. 

Samaan aikaan jo hoidossa olevia pyydetään täyttämään uusi päivähoitohakemus tai 

vaihtoehtoisesti hoidontarpeen tarkistuskaavake (tämä informoidaan hoidossa olevien 

lasten huoltajille erikseen). 

Hoitopaikkasijoittelu tehdään toimikaudeksi kerrallaan. 

Päivähoidon toimikausi vaikuttaa mm. perheen ennalta ilmoitettujen lomapäivien määrän 

laskentaan ja sitä kautta päivähoitomaksuihin (kts. Lasten päivähoidosta perittävät 

asiakasmaksut –esite). 

 

 

ENTÄ JOS ET OTAKAAN TARJOTTUA HOITOPAIKKAA VASTAAN? 

Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa, tulee heidän 

ilmoittaa peruminen mahdollisimman pian ennen hoidontarpeen alkamista 

varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.  

Jos huoltajat haluavat jäädä jonottamaan jotain toista hoitopaikkaa, tulee perheen 

varautua neljän kuukauden odotusaikaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PÄIVÄHOITOPAIKKAAN ETUKÄTEEN TUTUSTUMINEN 

Päivähoitopaikkaan voi ja on hyvä tutustua etukäteen ennen 

hoitosuhteen alkua. 

Sovi tutustumiskäynnistä suoraan hoitopaikan henkilökunnan 

kanssa heti kun olet saanut päivähoitopaikkapäätöksen. 

Päivähoitopaikkapäätöksestä näet hoitopaikan yhteystiedot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN 

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista 

eli sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta (muutoksia tähän voivat aiheuttaa lapsen 

koululykkäysvuosi tai 11-vuotinen oppivelvollisuus). 

Esiopetuksen järjestämisestä vastaa kunnan koulutoimi.  

Esiopetusikäisten lasten päivähoidon järjestäminen kuuluu varhaiskasvatukseen.  

Lapselle voi hakea kunnallista päivähoitopaikkaa tarvittaessa normaalilla  

päivähoitohakemuksella. Esiopetusikäisen lapsen päivähoitoa järjestetään joustavasti  

kaikissa hoitomuodoissa.   

 

Lisätietoa esiopetuksesta ja sivistyspalveluista saa kuntien nettisivuilta osoitteista 

www.reisjarvi.fi 

  

http://www.reisjarvi.fi/


 
 

PALVELUTOIMISTO (kunnantalo) 

 

Palvelutoimisto auttaa sinua, kun on aika 

 - hakea lapselle päivähoitopaikkaa 

 - toimittaa perheen tulotietoja päivähoitomaksun määrittämistä varten 

- saada kunnan hyväksyntä yksityisen hoidon tukihakemukseen Kelaa varten 

 - tai vain saada yleistä infoa päivähoidosta  

 

Kunnan palvelutoimistossa teitä palvelevat : 

varhaiskasvatuksen ohjaaja  

Erja Puranen  040 300 8233 

Kunnanvirasto, Reisjärventie 8 erja.puranen@reisjarvi.fi 

85900 REISJÄRVI 

palvelusihteeri Päivi Paalavuo 040 3008 234 

 varhaiskasvatuksen ohjaajan työhön kuuluu myös ohjattavia 

yksiköitä, joten asiakasaika kannattaa varata etukäteen kyseiseltä 

ohjaajalta puhelimitse ! 

Varhaiskasvatuksen taloudesta ja yleisestä hallinnosta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja Minna 

Hattunen, joka on tavattavissa Reisjärvellä pääsääntöisesti torstaisin tai sopimuksen mukaisesti, 

puh. 044 445 6172, email: minna.hattunen@haapajarvi.fi 

 

 

 


