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INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUSPAIKAT ILMOITETAAN HAETTAVAKSI 

TOIMINTAVUODELLE 1.8.2018-31.7.2019 

 
HAKUAIKA: 26.3.-10.4.2018 

 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat seuraavat: 

 

IVALON PÄIVÄKOTI  

Kullerot, kokopäivähoito n. 1-3-vuotiaille 

Kanervat, kokopäivähoito n. 3-4-vuotiaille 

Esikot, kokopäivähoito n. 4-5-vuotiaille  

Pohjoissaamenryhmä Násti, kokopäivähoito  

VUOROHOITOPAIKAT  

Karpalot, kokopäivähoito/vuorohoito (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) n.1-3-vuotiaille 

Suopursut, kokopäivähoito/vuorohoito (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) yli 4-vuotiaille ja  

esikoululaisille (mm. aamuhoito)  

 

INARIN PÄIVÄKOTI 

Tammukat, kokopäivähoito, ilta- ja viikonloppuhoito  

Pohjoissaamenryhmä Urbi, kokopäivähoito 

 

SAARISELÄN PÄIVÄKOTI  

Kokopäivähoito/vuorohoito (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito)  

Esiopetus 6-vuotiaille  

 

PERHEPÄIVÄHOITO 

Perhepäivähoitajan kotona tapahtuva kokopäivähoito (Ivalo, Törmänen, Keväjärvi) 
 

NÄÄTÄMÖN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 

Kokopäivähoito  
 

KOLTANSAAMEN KIELIPESÄT 

Kielikylpytoiminta, Ivalo 

Kielikylpytoiminta, Sevettijärvi 

 

INARINSAAMEN KIELIPESÄT  

Kielikylpytoiminta (ostopalvelu) 

Inarinsaamen kielipesä 1, Piervâl, Inari  

Inarinsaamen kielipesä 2, Kuáti, Ivalo 

Inarinsaamen kielipesä 3, Piäju, Inari 

 

MUUTOKSET 1.8.2018 ALKAEN IVALON ALUEEN VARHAISKASVATUKSEEN  

 

Vuorohoidon kasvun vuoksi vuorohoitopalvelut ovat suunnitelman mukaan siirtymässä Ivalon ala-

asteelle uusiin tiloihin 1.8.2018 alkaen, jonka vuoksi kaikkien vuorohoitoa tarvitsevien perheiden tulee 

hakea hoitopaikkaa uudelleen. Ivalon päiväkodin päiväryhmät toimivat klo 7.15-17.00 välisenä aikana. 

Vuorohoitoa järjestetään 1.8.2018 alkaen Karpalot/Suopursut-ryhmissä, jossa toimii 1-3 v. lasten ryh-

mä ja yli 4 v. lasten ryhmä sekä esikoululaisten ryhmä. Vuorohoitoa järjestetään tarvittaessa ympäri-

vuorokautisesti lasten hoitotarpeen mukaan.   
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Varhaiskasvatushakemukset on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon (os. Inarin kunnanvirasto) tai 

lähetettävä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Lomakkeita on  

saatavana varhaiskasvatustoimistosta, kunnanvirastolta, pääkirjastosta ja Inarin kunnan www-sivuilta.  

 

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa järjestämään kunnallista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille, 

mikäli varhaiskasvatuspaikkaa on haettu 4 kk ennen hoitotarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuk-

sen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoi-

tavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin 

lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jo hoidossa olevien alle kouluikäisten lasten osalta ei varhais-

kasvatuspaikkaa tarvitse hakea uudelleen, mikäli hoitopaikka on myönnetty toistaiseksi eikä hoidon 

tarve muutu. 

 

Koululaisten palvelut (päivä/vuorohoito) 

Vuonna 2018 Inarin kunnassa järjestetään harkinnanvaraista koululaisten hoitoa, mikäli  

varhaiskasvatuspaikoissa on tilaa: 

Vuorohoitoa (ilta-, yö- tai viikonloppuhoito) tarvitseville 1-2 luokan oppilaille 

Päivähoitoa 1 luokan oppilaille koulun lomien aikana 

Päivähoitoa erityistä hoitoa tai tukea tarvitseville 1-2 luokan oppilaille 

Saamenkielistä iltapäivätoimintaa 1-2 luokan oppilaille 

 

Lasten kotihoidontuen kuntalisä ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 

Inarin kunta maksaa vuonna 2018 kotihoidontuen kuntalisää sekä yksityisen hoidon kuntalisää kunnan 

päättämillä ehdoilla. Lisätietoja varhaiskasvatuksen www.sivuilta sekä varhaiskasvatustoimistosta.  

 

Lisätietoja: 

Varhaiskasvatusjohtaja, puh. 040 7441259 

Perhepäivähoidonohjaaja, puh. 040 7441210  

www.inarin kunta.fi/palvelut/sivistyspalvelut/varhaiskasvatus 

 

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJAN ILMOITUSVELVOLLISUUS 

 

Ilmoitusvelvollisuus perustuu yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettuun lakiin 

(922/2011). Luvanvaraisia sosiaalipalveluja ovat ympärivuorokautiset palvelut ja ilmoituksenvaraisia 

sosiaalipalveluja ovat muut kuin ympärivuorokautiset palvelut. Myös yksityisesti järjestettävään  

varhaiskasvatukseen sovelletaan yksityistä sosiaalipalveluista annettua lakia.  

 

Tässä laissa tarkoitettujen palvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle sekä sille 

kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnassa valvontaviranomaisena toimii sosiaalihuollosta vastaava 

toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Ilmoituslomakkeita sekä lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohta-

ja ja perhepäivähoidonohjaaja.  
 

Yllä olevan ilmoituksen saamenkieliset käännökset on julkaistu Inarin kunnan  

julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. 

Bajábeale almmuhusa sámegielat jorgalusat leat almmustahtton Anára gieldda 

almmolaš gulahusaid almmuhantávvalis ja gieldda www-siidduin. 

Paajaapiälááš almottâs sämikielâliih jurgâlusah láá almostittum Anaar kieldâ almolij kulluuttâsâi  

satusatualmottâstavlust já kieldâ www-siijđoin. 

Pââibeä´lnn åårrai ââlmtõõzz sää´mǩiõllsa joortõõzz liâ čõõđtum Aanar kåå´dd õlmmsaž kuultõõzzi 

ââlmtemtaaulâst da kåå´dd www-seeidin. 

http://www.sivuilta/
http://www.inarin/
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