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Muonion kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus 

 

Hyvä lapsuus Muonion varhaiskasvatuksessa koostuu laadukkaasta palvelurakentees-

ta, kasvatuskumppanuudesta ja päivittäisestä yhteistyöstä vanhempien kanssa, lapset 

yksilöinä huomioiden. 

 

Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa tavoitteellista toimin-

taa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa ja turvallisessa toimintaym-

päristössä. 

 

Varhaiskasvatusmuodot Muonion kunnassa 

 

Varhaiskasvatuslain mukaan 1.8.2016 kaikilla lapsilla on vanhempainvapaiden jälkeen 

subjektiivinen oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen 20h/vko; ei kuitenkaan esiope-

tuksen tai perusopetuksen lisäksi. Varhaiskasvatuksen yleisistä myöntämisperusteista 

säädetään lasten päivähoidosta annetussa asetuksessa. Hoitoajasta sovitaan perhe-

kohtaisesti lapsen hoidon tarpeen mukaan.  

 

Kunta voi järjestää lasten varhaiskasvatusta toisessa kunnassa asuvalle lapselle. Var-

haiskasvatuspaikkoja myöntäessä etusijalla ovat lapset, joiden kotikunta on Muonio. Jos 

on tilaa, voidaan tarvittaessa myydä hoitopaikkoja lähikuntiin.  

 

Kunnallista varhaiskasvatusta on Muoniossa tarjolla päiväkodissa eri ryhmissä, ryhmä-

päiväkodissa sekä perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitolapsille määri-

tellään varahoitopaikka. Pääosa Muonion kunnan perhepäivähoidosta on hoitajan 

omassa kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa. Kunnassa voidaan järjestää myös kolmi- 

tai neliperhehoitoa tai lasten omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa; nämä hoitomuodot 
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ovat harkinnanvaraisia. Em. hoitomuotoja järjestetään, jos kunnan muut hoitopaikat ovat 

täynnä ja perheessä on vähintään kolme alle esikouluikäistä lasta. Lisäksi esikoululaiset 

sijoitetaan esikoulun tiloissa toimivaan aamu- ja iltapäivähoitoon esikoulun aikana, joka 

myös on varhaiskasvatusta. Muusta hoidosta päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen 

 

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee kuitenkin 

hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Tämä ohje koskee myös kun-

taan muuttavia perheitä. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opin-

noista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen 

järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen 

jättämisestä. Muoniossa järjestetään keväisin yleinen varhaiskasvatuspaikkojen hakuai-

ka, jolloin päivitetään kaikkien hoitolasten hoitopaikat. Hausta ilmoitetaan kunnan net-

tisivuilla ja kuntatiedotteessa. 

 

Varhaiskasvatuksen myöntäminen 

 

Hoitopaikkaa myönnettäessä pyritään huomioimaan lapsen etu sekä vanhempien toi-

veet hoitopaikasta. Hoitohakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä huomioiden 

lasten hoidontarve.  Ryhmien muodostamisessa huomioidaan kasvatukselliset ja peda-

gogiset tekijät sekä ryhmän toimivuus (mm. ikärakenne).  

 

Ryhmäpäiväkoti Mansikkaan sijoitetaan ensi sijassa ne lapset, jotka tarvitsevat vuoro-

hoitoa. Vuorohoitoa järjestetään perheille, joilla työn tai opiskelun vuoksi on säännölli-

sesti päivähoidon tarvetta aamuisin ennen klo 7.00, iltaisin kello 17.15 jälkeen tai viikon-

loppuisin. Tarvittaessa järjestetään myös yöhoitoa. Vuorohoitoa järjestetään ainoastaan, 

jos lapsen molemmat vanhemmat/huoltajat ovat vuorotöissä tai tarvitsevat esim. opiske-

lun vuoksi vuorohoitoa. Lapsen hoitoajat määräytyvät vanhempien työvuorojen mukaan. 

 

Jos hoitopaikkaan on enemmän hakemuksia kuin paikkoja, jaetaan hoitopaikat seuraa-

vasti:  

 

1. lapsen erityiset tarpeet (edellyttää lääkärin tai muuta asiantuntijalausuntoa) 
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2. lapsen edellisen kauden hoitopaikka 

3. lapsen sisarus on aloittanut ja jatkaa hoidossa haetussa hoitopaikassa 

 

Myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta lähetään vanhemmille kirjallinen viranhaltijan 

päätös. Jos perhe ei ota kunnan tarjoamaa hoitopaikkaa vastaan, tulee siitä ilmoittaa 

varhaiskasvatuksen ohjaajalle välittömästi. Varhaiskasvatuspaikkapäätökseen tyytymät-

tömällä on oikeus saada päätös sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, jos hän neljäntoista 

(14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sitä vaatii. Vaatimus on tehtävä kirjal-

lisesti tai viranomaisen suostumuksella suullisesti. 

 

Hoidossa olevan lapsen vanhempien tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan lapsen koko 

seuraavan viikon hoitoajat vähintään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä.  

 

Toiminnallisista syistä tai yhteisellä sopimuksella lapsen hoitopaikka voi muuttua hoi-

tosuhteen aikana. Kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitotarve muuttuu osapäi-

vähoidosta kokopäivähoitoon vanhemman tai muun huoltajan ennakoimattomasta työl-

listymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, on kokopäiväistä varhaiskasvatus-

paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Kunnan on järjestettävä laajentuneen hoito-

tarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta. 

 

Tilapäinen varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatus tarjoaa perheille mahdollisuuden tilapäiseen varhaiskasvatukseen ti-

lanteessa, jossa lapsi ei kuulu kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin ja tarvitsee satun-

naisesti hoitopaikkaa. Hoitoa tarjotaan tapauskohtaisesti siellä, missä kulloinkin tilaa on. 

Maksu määräytyy sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti. 

 

Kuntouttava varhaiskasvatus 

 

Kun varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kehityksensä tueksi erityistä hoitoa ja 

kasvatusta, puhutaan kuntouttavasta varhaiskasvatuksesta. Kuntouttavan varhaiskas-

vatuksen tarpeen määrittelee erikoislääkäri tai muu asiantuntija (esim. erityislastentar-

haopettaja). Kuntouttava varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuksen yksikössä 

lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Kuntouttava varhaiskasvatus järjestetään lapsen 
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tarpeet huomioiden arkisin maanantaista perjantaihin klo 9-16 välisenä aikana. Kuntout-

tava varhaiskasvatusta voidaan järjestää myös esikoulun aikana iltapäivätoimintana ja 

esikoulun lomien aikana. Jos kuntouttava varhaiskasvatus on kirjattu lapsen erityishuol-

to-ohjelmaan (EHOON), on kuntouttava varhaiskasvatus maksutonta muutoin, se on 

maksullista. EHOSSA määritellään myös kuinka paljon kuntouttavaa varhaiskasvatusta 

tarjotaan lapselle. 


