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YLI 20 TUNTIA LAAJEMMAN
VARHAISKASVATUKSEN TARPEESTA

.
1. TIEDOT
LAPSESTA

. 20
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ALKAEN

Lapsen nimi

Henkilötunnus

uusi hakija – varhaiskasvatushakemus on toimitettu
lapsi on jo varhaiskasvatuksen asiakas
Varhaiskasvatuspaikan (päiväkoti / hoitaja) nimi:
Huoltajan puhelinnumero mahdollisia lisätietoja tai tarkennuksia varten:
2. HUOLTAJAN
Huoltajan näkemys varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille:
PERUSTELUT YLI 20
TUNTIA
LAAJEMMALLE
VARHAISKASVATUSOIKEUDELLE
Muut mahdolliset perhekohtaiset syyt:

3. LAUSUNTO

Mahdolliset asiantuntijalausunnot
on toimitettu

4. PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

.

toimitetaan tämän selvityksen liitteenä

. 20

_______________________________________________

(varhaiskasvatus täyttää
tarvittaessa)

5. VARHAISKASVATUKSEN
ERITYISOPETTAJAN
LAUSUNTO

(varhaiskasvatus täyttää
tarvittaessa)

puhelinkeskustelu tai keskustelu

6. MUUT TIETOON
SAADUT SEIKAT,
JOTKA VOIVAT
VAIKUTTAA
PÄÄTÖKSEEN

lausunto: Antanut

.

. 20

.

. 20

________________________________ kanssa

___________________________________________ (nimi)

(varhaiskasvatus täyttää)

7. PÄÄTÖS 20
TUNTIA
LAAJEMMASTA
VARHAISKASVATUKSESTA

Selvityksen perustelut ovat riittävät ja myönnän laajempaa varhaiskasvatusta ajalle
.

. 20

-

.

. 20

_______ h/viikossa.

Selvityksen perustelut eivät ole riittävät laajemman varhaiskasvatuksen myöntämiseksi.
Päiväys:
.

. 20

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

_____________________________________

Päivähoitotoimisto, PL 13, 77601 Suonenjoki. Käyntiosoite Sairaalapolku 3
Puh. 017-513 311 (Vaihde), Fax. 017-513 150
email: etunimi.sukunimi@suonenjoki.fi, http://www.suonenjoki.fi

SUONENJOEN KAUPUNKI

SELVITYS
YLI 20 TUNTIA LAAJEMMAN
VARHAISKASVATUKSEN TARPEESTA

2/2
versio 7/16

Täyttöohje huoltajille
Varhaiskasvatuslaki takaa 1.8.2016 alkaen kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille
varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kun toinen huoltajista on kotona, 20 tuntia
laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta
johtuvasta syystä. Perheen tulee tehdä kirjallinen selvitys laajemman
varhaiskasvatuksen tarpeesta.
Harkinnanvarainen laajempi varhaiskasvatus myönnetään määräajaksi.
1 Tiedot lapsesta
Kirjataan lapsen nimi, täydellinen henkilötunnus ja varhaiskasvatuspaikan nimi.
Asiantuntijalausunnot voi liittää selvitykseen. Niitä ei edellytetä harkinnanvaraista
varhaiskasvatusta myönnettäessä. Huoltajan perustelut kohdassa 2 riittävät
arvioinnin tekemiseen.
2 Huoltajan perustelut yli 20 tuntia laajemmalle varhaiskasvatukselle
Kirjataan lapsen kasvun ja oppimisen tukeen, lastensuojelulliseen tarpeeseen,
kaksi- ja monikielisen lapsen suomenkielen oppimiseen liittyvät perustelut.
Kirjataan muut mahdolliset perhekohtaiset syyt (mm. perheen olosuhteet,
huoltajien tilanteet, arjesta selviytymiseen liittyvät perusteet).
Selvitys liitteineen toimitetaan jo varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta
tämän varhaiskasvatusyksikön johtajalle.
Lomake palautetaan jo asiakkaana olevan lapsen osalta päiväkodin johtajalle tai
perhepäivähoidon ohjaajalle. Uutta varhaiskasvatuspaikkaa hakevien huoltajien
selvitys toimitetaan päivähoitotoimistoon.
Lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto
p. 040 758 1404
jaakko.roitto@suonenjoki.fi

Päivähoitotoimisto, PL 13, 77601 Suonenjoki. Käyntiosoite Sairaalapolku 3
Puh. 017-513 311 (Vaihde), Fax. 017-513 150
email: etunimi.sukunimi@suonenjoki.fi, http://www.suonenjoki.fi

