OHJEISTUSTA VARHAISKASVATUKSEEN. MITEN TOIMIN ERILAISISSA TILANTEISSA?
Olen hakemassa lapselleni varhaiskasvatuspaikkaa, millainen on hakuaika ja miten haen:
 Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti sähköisesti kirjautumalla www.joenmuksut.fi sivulla ”vihreään laatikkoon”, jonka otsikko on ”Hakemukset ja ilmoitukset”. Sinne
kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Mikäli kyse on useamman lapsen hoidontarpeesta, tulee
jokaiselle lapselle tehdä oma hakemus.
Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea hyvissä ajoin; järjestelyaika on neljä kuukautta
hakemuksen saapumisesta, paitsi sellaisessa tapauksessa järjestelyaika on kaksi viikkoa,
kun huoltaja äkillisesti saa työ- tai opiskelupaikan.
Millaiseen varhaiskasvatukseen lapsellani on oikeus:
 Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta
järjestelyaikojen puitteissa, jotka mainitaan edellisessä kohdassa; kuitenkaan hoitopaikkaa
ei voi saada päällekkäin vanhempainrahakauden kanssa.
Laajempaa kuin 20 tunnin varhaiskasvatusta on oikeus saada, silloin kun huoltajat ovat
kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita tai yrittäjiä.
20 tuntia laajempaa voi myös perustellusti hakea lapsen tai perheen tuen perusteella; siitä
tekee määräaikaisen päätöksen yksikön esimies tai uuden lapsen osalta palveluohjaus.
Joensuun kaupungilla on avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiä eri puolilla kaupunkia. Avoin
varhaiskasvatus on kevyempi vaihtoehto 2-5- vuotiaille lapsille, joiden vanhempi on
kotona. Avoimeen varhaiskasvatukseen on mahdollisuus osallistua 2:na, 3:na tai 5:nä
päivänä viikossa, kolme tuntia kerrallaan ja tämä hoitomuoto ei vie perheeltä oikeutta
kotihoidontukeen tai tuen sisarosuuteen.
Lapseni on varhaiskasvatuksessa hoitoaikaperusteisella, 20 tuntia laajemmalla vk- oikeudella ja
jään työttömäksi (työ loppuu tai opiskelu päättyy):
 Teillä on oikeus halutessanne säilyttää lapsella laajempi oikeus kahden kuukauden ajan.
Ota heti yhteys hoitopaikan esimieheen; hän laittaa muistiin ajankohdan ja mikäli työllistyt
kahden kuukauden aikana, oikeus jatkuu edelleen laajempana, mutta mikäli olet vielä 2
kuukauden päästä työtön, esimies vaihtaa lapselle subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden
20 h/ vko; esimiehen kanssa tulee myös sopia, kuinka 20 tuntia käytännössä toteutetaan
viikoittain.
Lapseni on hoitoaikaperusteisella, 20 tuntia laajemmalla vk- oikeudella, ja jään äitiyslomalle,
eläkkeelle tai minut lomautetaan:
 Lapsen oikeus muuttuu välittömästi subjektiiviselle 20 h/ vko. Olkaa hyvissä ajoin
yhteydessä hoitopaikan esimieheen, hän tekee muutoksen; hänen kanssaan myös tulee
sopia, kuinka 20 tuntia käytännössä toteutetaan viikoittain. Ilmoittakaa hänelle myös,
jos/kun lomautus päättyy, koska silloin hoito-oikeus muutetaan takaisin ensimmäisestä
työpäivästä alkaen.

Lapsellani on subjektiivinen 20 h/ vko hoitopaikka, ja saan työ- tai opiskelupaikan:
 Ota yhteys hoitopaikan esimieheen, näytä hänelle jokin dokumentti saamastasi työ- tai
opiskelupaikasta ja sovi hänen kanssaan tarvittavasta tuntirajasta; hän tekee muutoksen
hoidon tarpeeseen heti ensimmäisestä tarvittavasta päivästä alkaen Toimita myös uudet
tulotiedot www.joenmuksut.fi– sivulla tuloselvitys- kohdassa heti, kun mahdollista.

Seuraavissa tapauksissa muutosilmoitukset tehdään sähköisesti
www.joenmuksut.fi sivuilla vihreä laatikko -hakemukset ja ilmoitukset
Lapseni on hoitoaikaperusteisella ja työtilanne tms. muuttuu niin, että tuntirajaa pitäisi nostaa
tai laskea:
 Kirjaudu www.joenmuksut.fi- sivustolle täytä siellä Muutosilmoitus / Tuntirajavalinnan
muutos- lomake. Tällainen muutos tulee anoa ja se myönnetään täyden kuukauden alusta
alkaen. Tällaisia muutoksia ei kuitenkaan tehdä vain yhden tai kahden kuukauden tarpeen
muuttuessa, vaan kyseessä tulee olla vähintään kolmen kuukauden tai pysyvämpi muutos.
Tulotietojen toimittaminen:
 Tulotiedot tulee ilmoittaa aina hoidon alettua, jos ette ole valinneet korkeinta
maksuluokkaa. Ellei tulotietoja toimita, maksu vahvistetaan korkeimpaan maksuluokkaan
ja maksu oikaistaan vasta sitten, kun tulotiedot on saatu; ei kuitenkaan takautuvasti.
Uudet tulotiedot tulee ilmoittaa aina kun niissä tapahtuu vähintään 10 % muutos.
Kirjaudu www.joenmuksut.fi- sivuille ja tee tuloselvitysilmoitus; siihen liitetään tilinauha,
opiskelutodistus, selvitys yrityksestä saatavasta tulosta, päivärahatodistus tms.
Toivot lapsellesi siirtoa toiseen hoitopaikkaan:
 Kirjaudu www.joenmuksut.fi- sivustolle ja täytä siellä Muutosilmoitus / Toive
hoitopaikan vaihdosta- lomake. Keskustele siirtotoiveesta lapsen nykyisessä
hoitopaikassa. Siirron onnistuminen ja sen ajankohta riippuu toivotun hoitopaikan
paikkatilanteesta eli toive ei välttämättä toteudu toivottuna ajankohtana tai toivottuun
paikkaan. Uutta varhaiskasvatushakemusta ei tule tehdä.
Osoite muuttuu:
 Kirjaudu www.joenmuksut.fi- sivustolle ja täytä siellä Muutosilmoitus /
Osoitteenmuutos- lomake.
Haluan sanoa irti lapseni hoitopaikan:
 Kirjaudu www.joenmuksut.fi- sivustolle ja täytä siellä Irtisanomisilmoitus.

Olen aikeissa jäädä esim. kesän ajaksi hoitovapaalle:
 Sen lapsen hoitopaikka, jonka vuoksi vanhempi on jäämässä hoitovapaalle, tulee sanoa irti
(ohje irtisanomiseen löytyy edellä). Mikäli lapsella on myöhemmin hoidon tarve, täytyy
tehdä uusi varhaiskasvatushakemus järjestelyaikojen puitteissa (4 kk tai 2 vk); emme
kuitenkaan pysty lupaamaan, että lapsi varmasti pääsisi entiseen hoitopaikkaan. Perheen
muut varhaiskasvatuksessa olevat sisarukset voivat jatkaa hoitovapaan aikana
varhaiskasvatuksessa subjektiivisella oikeudella 20 tuntia viikossa, mutta heidän osaltaan
ei ole mahdollista saada kotihoidontuen sisarosuutta (paitsi jos he osallistuvat avoimeen
varhaiskasvatukseen).
Lapsi on aloittanut hoidon, mutta isä pitää isyysvapaata:
 Ole yhteydessä hoitopaikan esimieheen ja ilmoita hänelle tarkka isyysloman ajankohta;
esimies ilmoittaa päivähoidon laskutukseen ettei siltä ajalta ko. lapselta peritä
varhaiskasvatusmaksua; se lapsi, josta isyysvapaa on myönnetty, ei voi käyttää ko. aikana
varhaiskasvatusta.
Perheen muut sisarukset voivat isyysvapaan aikana käyttää 20 tuntia varhaiskasvatusta
viikossa. Sisaruksista peritään 20 tunnin varhaiskasvatusmaksu.

