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Varhaiskasvatus

HAKEMUS HARKINNANVARAISEEN
yli 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen _________________ alkaen
pvm

1)

Tiedot lapsesta

Lapsen nimi

____________________________ Henkilötunnus ________________

Varhaiskasvatuspaikka (mikäli tiedossa)

___________________________________

Lapselle on tehty päivähoitohakemus
Lapsi on jo päivähoidossa
Mahdolliset asiantuntijalausunnot on toimitettu
-päivähoidon johtajalle
-päiväkotiin
-toimitetaan tämän selvityksen liitteenä

2)
Ajalle

Perustelut laajemmalle varhaiskasvatusoikeudelle:

_______________ - _______________ montako tuntia/viikko ________

Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille:

Muut mahdolliset perhekohtaiset syyt:

3)

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun yllämainittujen tietojen tarkistamiseen. Sitoudun ilmoittamaan
sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat lapsen laajempaan varhaiskasvatusoikeuteen.

_____________
Päiväys

________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys
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TÄYTTÖOHJE
Varhaiskasvatuslaki takaa 1.8.2016 alkaen kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille varhaiskasvatusta
20 tuntia viikossa kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:
Kun toinen huoltajista on kotona, 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai
perheen tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen
mukaan ja se voi tarkoittaa esimerkiksi yli 25 tai 30 tuntia viikossa. Perheen tulee tehdä kirjallinen
selvitys, jos varhaiskasvatuksen tarve on laajempi kuin 20 tuntia viikossa.
Harkinnanvarainen laajempi varhaiskasvatus myönnetään yleensä määräajaksi.
Huoltajien tulee ilmoittaa perheen tilanteen muutoksista varhaiskasvatuksen esimiehelle lapsen
varhaiskasvatuspaikkaan.
1.

Lapsen tiedot
Tähän kohtaan kirjataan lapsen, jolle haetaan 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta, nimi,
henkilötunnus ja nykyisen varhaiskasvatuspaikan nimi (mikäli se on jo tiedossa).
Lapsen henkilötunnus tulee täyttää täydellisesti.
Kirjattujen perustelujen lisäksi selvitykseen voi liittää jo olemassa olevan asiantuntijan lausunnon, mutta sitä ei edellytetä harkinnanvaraisen varhaiskasvatuksen myöntämisessä.

2.

Perustelut laajemmalle varhaiskasvatusoikeudelle
Tähän kohtaan kirjataan lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät perusteet.

3.

Muut mahdolliset perhekohtaiset syyt
Tähän kohtaan kirjataan perheen olosuhteisiin, huoltajien tilanteeseen tai arjesta selviytymiseen liittyvät perusteet.

Hakemus toimitetaan oman kunnan varhaiskasvatuksen päällikölle.
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Raili Ojala p. 040 827 7384, os. Jussintie 4, 95900 KOLARI

