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ASIAKASTIEDOTE  LASTEN VANHEMMILLE   

 
 

 
Uusien tulotietojen toimittaminen  
 
Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan aina uuden toimintakauden alkaessa 

1.8. alkaen  
 

Asiakasmaksujen tarkistamista varten pyydämme kaikkia vanhempia toimittamaan tulotiedot 

kunnanvirastolle varhaiskasvatustoimistoon viimeistään 31.7.2017. Yrittäjät ja ammatinharjoittajat 

toimittavat tulotietoinaan viimeksi vahvistetun verotustodistuksen/2016 heti, kun se on vahvistettu.   

Varhaiskasvatustoimiston postiosoite: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. 

 

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli ajan tasalla olevat tulotiedot on toimitettu toukokuusta  

lähtien eivätkä tulot ole muuttuneet tai mikäli on antanut/antaa suostumuksen periä korkeinta  

hoitomaksua. Suostumus tehdään kirjallisesti liitteenä olevalla tuloselvityslomakkeella tai  

sähköpostitse. Lisätietoja asiakasmaksuista ja tulorajoista saa varhaiskasvatustoimistosta. 

 

 

Ivalon päiväkodin yöhoidon aloittaminen 1.8.2017 alkaen 

 

Ivalon yöhoitotarpeesta on tehty kysely lasten vanhemmille, jonka mukaan säännöllistä yöhoitoa 

Ivalossa tarvitsee vähintään 5 lasta. Kunnanhallitus on hyväksynyt sivistyslautakunnan päätöksen 

17.5.2017 § 41, jonka mukaan yöhoito aloitetaan Ivalossa 1.8.2017 alkaen. Mikäli yöhoitotarpeessa 

Saariselän ja Ivalon alueella tapahtuu muutoksia, yöhoidon järjestämistä/keskittämistä tarkastellaan 

uudelleen. Lisätietoja Ivalon päiväkodinjohtajalta puh. 0400 398265 

 

 

Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat 1.8.2017 

 

Sivistyslautakunnan päätös 14.6.2017 § 51 ja 52 

Inarin kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt suomenkielisen ja saamenkielisen  

varhaiskasvatuksen suunnitelmat (Vasut), jotka otetaan käyttöön 1.8.2017.  

Varhaiskasvatussuunnitelmat on laitettu Inarin kunnan varhaiskasvatuksen www.sivuille nähtäväksi 

ja kommentoitavaksi ajalle 16.6.-31.7.2017. 

 

Kaikki jo aiemmin saadut ja uudet kommentit käsitellään syksyllä 2017 ja mahdolliset muutokset 

tuodaan uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta 

päiväkodit, kielipesät ja perhepäivähoito laativat omat tarkennetut varhaiskasvatussuunnitelmat. 

 

 

 

http://www.sivuille/


 

Inarin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2017-2020 

 

Inarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman kokouksessaan 

18.5.2017 § 14. Lastensuojelulaissa edellytetään, että jokainen kunta laatii suunnitelman lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.  

Suunnitelman on katettava laajasti lasten ja nuorten perheiden hyvinvointiin liittyvät palvelut ja se 

tulee hyväksyä valtuustossa ja tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Lasten ja nuorten 

hyvinvointiohjelma on otettava huomioon kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.  

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2017-2020 on nähtävänä mm. Inarin kunnan  

varhaiskasvatuksen www.sivuilla. 

 

 

 

Kesäajan aukioloajat/lomat 

  

Inarin kunnanvirasto on suljettuna ajalla 10-30.7.2017. Varhaiskasvatustoimisto on toiminnassa. 

Ivalon koltansaamen kielipesä on suljettuna ajalla 26.6-30.7.2017.  

Sevettijärven koltansaamen kielipesä ja Inarinsaamen kielipesät ovat suljettuna ajalla  

1-31.7.2017. 

 

 

 

Yhteistyöstä kiittäen ja hyvää kesää toivottaen  
 

Pirkko Saarela, varhaiskasvatusjohtaja puh. 040 7441259, vuosilomalla 19.6.-16.7.2017 

Krista Leivo, perhepäivähoidonohjaaja puh. 040 7441210, vuosilomalla 17.7.-13.8.2017 

Merja Kukkala, toimistosihteeri puh. 040 7024414, vuosilomalla 17.7-20.8.2017 

Kalle Riestola, toimistosihteeri (puh. 040 5275426, vuosilomalla 19.6.-16.7.2017 

Email: etunimi.sukunimi@inari.fi 

 

 

 

Lisätietoja: 

 

inari.fi/palvelut/sivistyspalvelut/varhaiskasvatus 
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