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Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 
 

 
Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 
 
 

1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus 
 

 
Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain muuttamisesta  
(HE 80/2015). Laki tarkoittaa käytännössä sitä, että subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan 20 
tuntiin viikossa. Yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa oikeuttaa muun muassa vanhemman 
osa-aikatyö ja väliaikaiset työskentelyjaksot tai kuntoutus. Lisäksi lapselle on järjestettävä  
varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai muuten 
lapsen edun mukaista. Lisäksi perheen olosuhteet voivat vaikuttaa siihen, että lapselle on  
järjestettävä kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen oikeuttaa 
esimerkiksi vanhempien kokoaikatyö, päätoiminen opiskelu tai yrittäjänä toimiminen. Vastuu 20 
tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta on lähtökohtaisesti lapsen 
huoltajilla. 
 
Varhaiskasvatuslakia on muutettu pykälien 11 a ja 11 b osalta seuraavasti: 
Varhaiskasvatuslaki 11 a §: 
 
"Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden 
alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnan järjestämässä paikassa sen ajan  
päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa 
tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta 
voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja  
vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. Edellä säädetystä poiketen 
varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat  
työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka  
opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Lapsella on lisäksi oikeus 
laajempaan varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai 
muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun 
osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lapselle on kuitenkin järjestettävä 
varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen 
olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Kunnan on tarjottava 
varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle mahdollisuus osallistua lapsen vanhempien tai 
muiden huoltajien päätöksen mukaisesti joko osapäiväiseen tai osaviikkoiseen  
varhaiskasvatukseen. Kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset  
varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.” 
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Varhaiskasvatuslaki 11 b §: 
 
”Riippumatta siitä, mitä 11 a §:n 1 momentissa säädetään, varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä 
jos lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai perusopetukseen. 
Varhaiskasvatusta on tällöin kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus 11 a 
§:n 1 momentissa säädettyä laajempaan varhaiskasvatukseen  
 
Inarin kunnan sivistyslautakunta päätti rajata varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 alkaen em. 
varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) järjestetään perheen  
valinnan mukaan joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena. 
 
Varhaiskasvatusta (20 h viikossa) järjestetään 1.8.2016 alkaen Inarin kunnassa pääsääntöisesti 
seuraavin toiminta-ajoin ottaen huomioon kyseessä olevan hoitopaikan lapsiryhmäkoko /  
hoitopaikkatilanne: 
1. ma-pe klo 9-13 
2. ma-ti klo 8-16 ja ke klo 8-12 
3. ke klo 12-16 ja to-pe klo 8-16 
4. hoitopaikkaan erikseen sovitut päivät, jolloin hoitopaikassa on tilaa 
(kaksi kokopäivää klo 8-16 ja yksi enintään 4h/päivä/viikko) 
 
Varhaiskasvatuspaikasta päätöksen tekevä viranomainen myöntää oikeuden varhaiskasvatuslain 
mukaiseen laajempaan varhaiskasvatukseen varhaiskasvatushakemuksen tietojen ja/tai  
pyydettyjen selvitysten perusteella. 
 
2. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoko yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä 1.8.2016 alkaen 

 
Sivistyslautakunta päätti, että toimintakauden alussa päiväkotien lapsiryhmämitoituksen  
suunnittelussa mitoitetaan yksi hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö enintään seitsemää 
kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Voimaan tulevan 1.8.2016  
asetuksen mukaista enimmäismitoitusta (8 yli 3 v. lasta /1 kasvattaja) voidaan käyttää tarvittaessa 
joustavuuden lisäämiseksi mm. äkillisissä tilanteissa. 
 
3. Varhaiskasvatuskerhotoiminnan aloittaminen 15.8.2016 alkaen 

 
Sivistyslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuskerhon perustamisen Ivaloon  
toimintakaudeksi 2016-2017. Kun sopivat tilat löytyvät, kerhotoiminnan vetäjäksi palkataan  
määräaikainen lastentarhanopettaja. Kerhotoiminta on suunniteltu yhdistettäväksi Ivalon  
päiväkodin Suopursut-ryhmän aamutoimintaan. Kerhotoiminnan jatkamisesta tehdään keväällä  
2017 uusi päätös sen jälkeen, kun sen toiminnasta on saatu kokemuksia. Kerhotoiminnan 
kustannukset katetaan varhaiskasvatuksen määrärahoista. Sen jälkeen kun kerhotoiminnan  
aloittaminen selviää, tiedotetaan siitä erikseen mm. Inarin kunnan www.sivuilla  
(inari.fi/sivistyspalvelut/ varhaiskasvatus). 
 

 

http://www.sivuilla/
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Päivähoitomaksujen indeksikorotukset 1.8.2016 alkaen sekä mahdolliset muutokset 
 
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 20.4.2016 § 14 lasten varhaiskasvatuksen  
asiakasmaksujen indeksikorotukset 1.8.2016 alkaen. Asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja  
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (743/1992) mukaan ja indeksitarkistukset tehdään 
kahden vuoden välein. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu 
on 1.8.2016 alkaen enintään 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman  
päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Alin perittävä 
kuukausimaksu on 27 euroa.  Myös päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat on  
tarkistettu 1.8.2016 lukien yleisellä ansiotasoindeksillä. 
 
Asiakasmaksuihin on mahdollisesti tulossa muitakin muutoksia 1.8.2016 alkaen, koska opetus- ja  
kulttuuriministeriö on valmistellut hallituksen uutta esitystä varhaiskasvatuksen  
asiakaslainsäädännöksi.  Esityksen on tarkoitus korvata sosiaali- ja terveydenhuollon  
asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa säädetyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja  
koskevat pykälät ja hallituksen linjaukset asiakasmakujen korottamisesta. Tiedotamme mahdollisista 
muutoksista sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt ko. lakiesityksen. 
 
Päivähoitomaksut tarkistetaan aina uuden toimintakauden alkaessa 1.8. alkaen  
 
Päivähoitomaksujen tarkistamista varten pyydämme kaikkia vanhempia toimittamaan tulotiedot 
varhaiskasvatustoimistoon viimeistään 31.7.2016. Postiosoite: Inarin kunta, varhaiskasvatus,  
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. 
 
Yrittäjiä ja ammatinharjoittajia pyydetään toimittamaan tulotietoinaan viimeksi vahvistettu  
verotustodistus / 2015 heti kun se on vahvistettu.  
 
Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli olette toimittaneet varhaiskasvatustoimistoon uudet  
tulotiedot tämän kevään aikana eivätkä tulot ole muuttuneet. Tulotietoja ei tarvitse myöskään  
toimittaa, mikäli on antanut/antaa suostumuksen periä korkeinta päivähoitomaksua, lisätietoja 
tulorajoista saa päivähoitotoimistosta. Suostumus pyydetään tekemään mielellään kirjallisesti 
liitteenä olevalla tuloselvityslomakkeella. 
 
Kesäajan aukioloajat ja kesälomat 
  
Inarin kunnanvirasto on suljettuna ajalla 11.–31.7.2016 (varhaiskasvatustoimisto on  
toiminnassa). 
 
Ivalon koltansaamen kielipesä on suljettuna ajalla 27.6-31.7.2016 ja Inarinsaamen kielipesät ovat 
suljettuna ajalla 1-31.7.2016 
 
Perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä on virkavapaalla/vuosilomalla ajalla 17.5-17.7.2016  
Saariselän vs. päiväkodinjohtaja Marja Helander toimii perhepäivähoidonohjaajan sijaisena ajalla 
17.5-19.6.2016, jonka jälkeen Pirkko Saarela hoitaa myös perhepäivähoidon asiat. 
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Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela vuosilomalla 18.7-14.8.2016, sijaisena perhepäivähoidon-
ohjaaja Krista Känsälä. 
 
Toimistosihteeri Merja Kukkala vuosilomalla 20.6-24.7.2016, sijaisena  toimistosihteeri Kalle Riestola 
ajalla 20.6.-14.7.2016. 
 
Email: etunimi.sukunimi@inari.fi 
 
 
 
Hyvää kesää toivottaen: 
 
 
 

Pirkko Saarela, varhaiskasvatusjohtaja  
puh. 040 7441259 
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