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TERVETULOA HYVINKÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN!
Päivähoito on tarkoitettu alle kouluikäisille. Päivähoito ei ole vain hoitoa, vaan varhaiskasvatusta. Se tarkoittaa
kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka on suunniteltu pedagogisesti ja jonka tavoitteet on mietitty tarkkaan. Varhaiskasvatuksessa työskentelee koulutettuja lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia.
Palvelumme ovat:
o

Varhaiskasvatus päiväkodissa

o

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

o

Esiopetus 6-vuotiaille

o

Kerhot

o

Avoimet päiväkodit (perheiden kohtaamispaikat)

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Monikielisille yli 3- vuotiaille lapsille usein suositellaan suomen kielen oppimisen tueksi 7 tuntia/päivä varhaiskasvatusta. Jos huoltajat
käyvät työssä, opiskelevat tai muuten tarvitsevat enemmän varhaiskasvatusta, meillä on monta erilaista vaihtoehtoa varhaiskasvatuksen laajuuteen. Tarkempaa tietoa löytyy www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus
Päiväkotiryhmässä työskentelee monta kasvattajaa. Lapsia on ryhmässä 12 -21. Perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan yksin ja hänen ryhmässään on 4 lasta.
Päiväkodit ovat avoinna tarvittaessa klo 6 – 18. Lapsen voi saada hoitoon myös ilta- tai yöajaksi. Se edellyttää, että molemmilla vanhemmilla on vuorotyö. Iltahoitopäiväkoti on avoinna klo 6 – 22 ja vuorohoitopäiväkoti
kellon ympäri.
Lapsella on oikeus esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Tavallisesti lapsi osallistuu esiopetukseen sinä vuonna, jolloin hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetukseen tulee aina hakea erikseen, vaikka lapsi jo
olisi varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä on neljä tuntia. Esiopetus alkaa elokuussa ja
on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava päivähoito on maksullista.
Lapsille, jotka ovat vanhemman hoidossa kotona, on tarjolla myös kerhotoimintaa. Kotona hoidettavasta lapsesta voidaan maksaa kotihoidontukea. Silloin lapsi voi osallistua kerhoon, mutta ei tulla päiväkotiin hoitoon.
Avoin päiväkoti tarkoittaa kohtaamispaikkaa, johon vanhempi ja lapsi tulevat yhdessä ja tapaavat muita vanhempia ja lapsia. Siellä pystyy myös tapaamaan eri alojen asiantuntijoita. Avoimeen päiväkotiin ei tarvitse ilmoittautua. Hyvinkään www-sivuilla on Pikku-Veturin ja Päiväpirtin kuukausiohjelmat.
Palveluihin hakeminen:
Kunnalliseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haetaan päivähoitohakemuksella, jonka löytyy Hyvinkään wwwsivuilta tai sen saa päiväkodeista. http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hakeminen/
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Mikäli hoidon tarve on äkillinen, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin
viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Äkillinen tarve voi olla esimerkiksi pikainen työllistyminen tai opiskeluiden aloittaminen.
Myös kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikka myönnetään aikaisintaan siitä päivästä, kun lapsi täyttää
2 vuotta.
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Päätös paikasta lähetetään kotiin. Päätöksen mukana tulee lomake, jolla ilmoitetaan, että paikka otetaan vastaan. Lomake palautetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen kaupungintalolle.
Maksut:
Varhaiskasvatus on maksullista. Maksuun vaikuttaa perheen koko, palvelun tarve (sovittu hoitoaika) ja tulot
ennen verojen vähentämistä. Maksun määrittelemiseksi huoltajien tulee toimittaa aina jokin tosite, esim. palkkalaskelma, opiskelutodistus, työttömyys tukipäätös ym. Jos tarvittavia todistuksia ei toimiteta, lapsesta menee
kallein hoitomaksu. Avoimen päiväkodin toiminta on maksutonta, samoin kuin esiopetus.
Kerhomaksu on 36 €/kk
Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, se tulee irtisanoa kirjallisesti, muuten siitä peritään maksu.
Hoidon aloittaminen:
Hoitopaikkapäätöksen jälkeen päiväkodin johtaja ottaa lapsen perheeseen yhteyttä ja sopii ajan tapaamiselle.
Tapaamisessa sovitaan usein tulkin välityksellä hoitopaikkaan tutustumisesta ja muista käytännön asioista liittyen päivähoidon aloitukseen. Jokaisesta lapsesta käydään samalla myös aloituskeskustelu ryhmän kasvattajan kanssa.
Lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma:
Jokaiselle lapselle tehdään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa oma varhaiskasvatussuunnitelma noin kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Lisätietoa:
Varhaiskasvatukseen liittyvät asiat hoidetaan pääasiassa kaupungintalolla varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa, asiointikielinä ovat suomi ja englanti:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus,
Kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6
p. 0400 784 791
sähköposti: varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi

Maahanmuuttajille on myös oma palvelupiste Mosaiikki Perhekeskuksessa:
Mosaiikki,
Suutarinkatu 2 D, 2. kerros
p. 040 768 9524
avoinna:
ma-ti 12-15
ke 9-12
to-pe 12-15
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