SÄHKÖISEN HAKEMISEN OHJE
Klikkaamalla linkkiä avautuu Pöytyän varhaiskasvatuksen sähköisen hakemisen Tervetuloa sivu. Sivun kautta voit valita haluamasi palvelun:
-Palvelusetelihakemus
-Päivähoito- eli varhaiskasvatushakemus
-Esiopetukseen ilmoittautuminen
-Arvio päivähoito- eli varhaiskasvatusmaksusta
Hakeminen etenee valintasi mukaan vaihe vaiheelta eteenpäin ja ohjelma neuvoo sinua tarvittaessa,
jos joku tarvittava kohta jää täyttämättä. Arvio päivähoitomaksusta -kohdassa voit tulo- ja perhetiedot
antamalla saada arvion kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hoitomaksustasi. Arvion voi laskettaa tekemättä hakemusta.
Hakemusta täytettäessä kysytään ensin Lapsen ja sitten Huoltajien henkilötunnus, nimi- ja osoitetiedot. Hakemuksessa kysytään myös huoltajan työtilannetta, sillä tämä vaikuttaa siihen onko lapsella oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kaikilla lapsilla on vanhempainrahakauden päätyttyä subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko. Oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on lapsilla joiden huoltajat opiskelevat tai ovat kokopäivätyössä.
Huoltajien yhteystietoihin tulee antaa joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Huoltajien tietojen antamisen jälkeen kysytään Muut lapset kohdassa tiedot perheen niistä alle 18vuotiaista lapsista, joille ei haeta hoitopaikkaa, esim. kouluikäiset sisarukset tai kotihoidon tuella
kotona hoidettava vauva.
Seuraavaksi hakemuksessa siirrytään Lapsen lisätiedot kohtaan.
Siinä kysytään lapsen kotikieli, muut tiedot: oman auton käyttömahdollisuus, ruokavalio, sairaus.
Tässä kohtaa hakemusta kysytään myös hoidon ajankohtaan liittyviä asioita: hoidon tarve ennen
klo 7, klo 17 jälkeen, iltahoidon tarve (klo 18-22), viikonloppuhoidon ja yöhoidon tarve.
Näitä tietoja voi tarkentaa seuraavalla sivulla.
Hakutoiveet täytetään seuraavaksi. Hakutoiveissa valitaan ensin alue jonka jälkeen Yksikkö ja
Perhepäivähoito valikkoihin tulevat valittaviksi kyseisellä alueella toimivat päiväkodit ja perhepäivähoitajat. Huomioitavaa on, että yksityiset perhepäivähoitajat tulevat näkyviin Yksikkö valinnan alle
ja ainoastaan kunnalliset perhepäivähoitajat löytyvät Perhepäivähoitaja valikon alta.
Voit valita vain alueen ja Yksikkö valinnasta Kaikki toimintayksiköt tai tarkemmin jonkun tietyn yksikön jonne ensisijaisesti toivot lapsesi pääsevän.
Hakutoiveissa kysytään myös Palvelun tarve. Tästä valikosta löytyvät Pöytyän kunnassa käytössä
olevat palvelumuodot kokoaikaisesta osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Palveluntarve ilmoitetaan tunteina viikossa. Hakutoiveita voi halutessaan täyttää useampia. Alkamispäivämäärä tulee

Pöytyän kunta | Puh. (02) 481 000 | Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | www.poytya.fi
Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | Riihikosken toimipiste, Turuntie 639, 21870 Riihikoski
Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski

myös ilmoittaa tässä vaiheessa. Mikäli olet epävarma alkamispäivämäärästä, on tässä hakukohdassa Lisätietoa –kohta johon voit kirjoittaa haluamasi lisäselvityksen.
Hakutoiveet – osan alalaidassa on myös Hakemus sisaruksille nappi, josta pääsee kätevästi täyttämään hakemuksen muille lapsille ilman että joutuu täyttämään uudestaan huoltajien tietoja.
Kun tiedot on annettu, pääset vielä esikatselemaan antamasi tiedot ja tarvittaessa voit niitä vielä
käydä muuttamassa. Tarkista, että Haluan saada sähköpostikuittauksen lähetetyistä tiedoista –
kohdassa on rasti, mikäli haluat kuittauksen. Lähetä hakemus nappia klikkaamalla hakemus siirtyy saman tien Pöytyän kunnan varhaiskasvatuksen web-koriin.
Sähköistä palvelua käyttäen tehdyt hakemukset poimitaan joka arkipäivä web-korista ja siirretään
varhaiskasvatuspäällikkö Mia Mansikan käsiteltäväksi. Mia Mansikka tekee päätökset varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä ja ottaa yhteyttä huoltajaan, mikäli on tarpeen keskustella esim. vaihtoehdoista hoitopaikan suhteen.
Perheen Tulotiedot pyydetään perheeltä varhaiskasvatuspäätöksen yhteydessä. Tiedot tarvitaan
varhaiskasvatuksen maksun tai palvelusetelin omavastuuosuuden laskemista varten. Kunnallisessa hoidossa tulotiedot tulee toimittaa viimeistään hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Palveluseteliasiakkailta tulotiedot tarvitaan hoidon aloittamiskuukauden 10. päivään mennessä. Mikäli et halua toimittaa tulotietojasi, voit ilmoittaa hyväksyväsi enimmäismaksun.
Tarkemmat tiedot tulorajoista ja huomioon otettavista tuloista löytyvät kotisivujen Maksut osiosta.
Lisätietoja antaa mielellään myös varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Heli Tuominen p. 040 672
2916, heli.tuominen@poytya.fi.

Pöytyän kunta | Puh. (02) 481 000 | Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | www.poytya.fi
Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | Riihikosken toimipiste, Turuntie 639, 21870 Riihikoski
Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski

