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VARHAISKASVATUKSEN HOITOPAIKKOJEN HAKU 1.8.2018 

ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

 

 

 

Varhaiskasvatuspaikat 1.8.2018 alkavalle toimikaudelle on haettavina 13.3.2018 

mennessä.  

 

Varhaiskasvatuspaikkoja on päiväkodeissa Kausalassa, Radansuussa ja 

Vuolenkoskella ja omassa kodissa hoitavalla perhepäivähoitajalla Kausalassa. 

Perhe voi valita myös yksityisen palvelun tuottajan varhaiskasvatuksen 

järjestämiseen. 

 

Hakemus tulee tehdä 4 kk ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkua, jos tarpeen 

aloitusajankohta on etukäteen tiedossa. Mikäli hoidon tarve johtuu 

työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee 

päivähoitopaikkaa hakea 2 viikkoa ennen kuin päivähoidon tarve alkaa.  

Varhaiskasvatuksen palvelun laajuus (viikoittainen hoitoaika ja hoitopäivien 

lukumäärä kuukaudessa) tulee ilmoittaa hakemuksessa mahdollisimman tarkasti. 

Mikäli molempien vanhempien työ on vuorotyötä, on hakemuksiin liitettävä 

selvitys vuorohoidon tarpeesta ja hoitoajoista.  

 

Hakemuksia on saatavilla päivähoitotoimistosta, päiväkodeista, monitorista sekä 

http://www.iitti.fi/. 

Hakemus varhaiskasvatukseen tulee toimittaa päivähoitotoimistoon. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut  

 

1.8.2018 alkavaa toimikautta varten varhaiskasvatuksen asiakasmaksun 

määräytymiseen liittyvät tuloselvitykset tulee toimittaa 30.6.2018 mennessä 

päivähoitotoimistoon. 

 

Uusien päivähoitoon tulevien lasten vanhempien tulee toimittaa tuloselvitykset 

kahden viikon kuluessa hoidon alkamispäivämäärästä. Mikäli tulotietoja ei 

toimiteta määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään korkein 

hoitomaksu. 

http://www.iitti.fi/


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulomakkeita saa päivähoitotoimistosta, 

päiväkodeilta ja monitorista sekä www.iitti.fi 

 

 

 

 

Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 

 

Pienten lasten vanhempien valinnanvapautta varhaiskasvatuspaikkaan liittyen 

lisää mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea. Perheellä on mahdollisuus 

järjestää lapsensa hoito myös yksityisen palvelun tuottajan avulla tai yksityisessä 

päiväkodissa esim. Kouvolassa tai Lahdessa. Perhe voi itse valita parhaiten 

perheen ja lapsen tarpeita vastaavan hoitopaikan tai hoitomuodon tai perhe voi 

palkata yksityisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia. 

 

Iitin kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan myöntämän 

yksityisen hoidon tuen lisäksi. Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi 

ei ole kunnallisessa päivähoidossa eikä hänelle ole varattuna siellä 

varhaiskasvatuspaikkaa. 

 

Yksityisen palveluntuottajat 

 

Yksityiset palvelun tuottajat kuuluvat sijaintikunnan vastaavan viranhaltijan tai 

toimielimen valvonnan piiriin. Uusien yksityisten palvelun tuottajien tulee 

ilmoittautua sijaintikunnan yksityisistä palvelun tuottajista vastaavalle 

viranhaltijalle ennen toiminnan aloittamista. 

 

Tietoja Iitin kunnan yksityisistä perhepäivähoitajista löytyy osoitteesta 

https://www.facebook.com/Iitinypph/.Lisätietoja yksityisistä palvelun tuottajista 

ja yksityiseen päivähoitoon liittyvistä asioista Iitin kunnassa antaa päivähoidon 

ohjaaja Salme Saari p. 040 5500257 

 

 

 

 

Kausala 9.2.2018 

 

Koulutuslautakunta  
 

 

Jakelu: 

www.iitti.fi 

Iitin seutu  
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