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TOIMINTAMUODOT
Esikoulu ja pedagoginen päivähoito
(perhepäiväkoti) 1–5 v
Lapselle tarjotaan esikoulupaikkaa huoltajan
ansiotyöstä tai opiskelusta aiheutuvan
hoidontarpeen perusteella. Lapselle, jonka
huoltaja on vanhempainvapaalla, tarjotaan
paikkaa esikoulussa 20 tuntia viikossa. Lapselle,
jonka huoltaja on työnhakija, tarjotaan paikkaa
esikoulussa 30 tuntia viikossa.
Sijoitus ympäri vuorokauden auki olevaan Lyan-esikouluun tapahtuu
erityisen päätöksen perusteella. Sinne voidaan sijoittaa lapsi, jonka
huoltaja(t) työskentelee/työskentelevät jatkuvasti epämukavina
työaikoina, kuten iltaisin ja viikonloppuisin.
Delfinen-esikoulun aukioloajat ovat:
maanantaista perjantaihin
06.00–21.00
lauantaisin ja sunnuntaisin
08.00–17.00
Muut kunnassa toimivat kunnalliset ja yksityiset
esikoulut/vapaa-ajankodit pidetään
auki 06.30–18.30 tarpeen mukaan.

Yleinen esikoulu 3–5-vuotiaille
Lapselle tarjotaan paikkaa yleisessä esikoulussa sen vuoden syyskuusta
lähtien, jolloin hän täyttää 3 vuotta. Toiminta käsittää 525 tuntia vuodessa
/ 15 tuntia viikossa ja noudattaa koulun lukukausien päivämääriä.
15 tuntia jaetaan viidelle päivälle: 3 tuntia päivässä klo 8–13 välisenä
aikana. Esikoulun johtaja voi tehdä päätöksen käytettävissä olevien 15
tunnin jakamisesta eri tavalla.
Lapsi- ja nuorisotoimi tekee tarvittaessa päätöksen lisäajan myöntämisestä
niiden 15 tunnin lisäksi, joihin kaikilla on oikeus.
Tämä astuu voimaan 1. heinäkuuta 2018.
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Esikoululuokka
Esikoululuokka on pakollinen sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jolloin
lapsi täyttää 6 vuotta. Toiminta käsittää 525 tuntia vuodessa ja noudattaa
koulun lukukausien päivämääriä. Työssäkäyvien ja opiskelevien huoltajien
lapset voivat esikoululuokan lisäksi halutessaan osallistua koululaisten
aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Vapaa-ajankoti (koululaisille)
Työssäkäyvien ja opiskelevien huoltajien lapsille tarjotaan paikkaa
vapaa-ajankodissa sen vuoden loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 12
vuotta.
Lapsi saa osallistua vapaa-ajantoimintaan aina 6:nnen luokan päättymiseen
saakka.
Rävstassa järjestetään vapaa-ajantoimintaa kesäisin. Toiminnasta
tiedotetaan kunnan kouluissa.
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REKISTERÖINTI ASIANOMAISEEN JONOON
Paikkaa haetaan verkkosivustomme www.sigtuna.se/sokforskolafritids epalvelun kautta. Ilmoita lapsi jonoon mahdollisimman pian, koska paikka
jonossa määräytyy rekisteröitymispäivän mukaan. Jo esikoulupaikan
saaneiden lasten sisaruksilla on etuoikeus paikkaan samassa esikoulussa.
Koululaisille tarjotaan paikkaa oman koulun vapaa-ajankodissa, mikäli
heidän vanhempansa käyvät työssä tai opiskelevat.
Jonotuspaikka sanotaan irti huoltajan pyynnöstä tai jos huoltaja ei ole
vastannut kahteen saamaansa tarjoukseen.

SIJOITUS
•
•

•

•

•

•

Lapselle tarjotaan paikkaa esikoulutoiminnassa aikaisintaan vuoden ikäisenä.
Lapselle tarjotaan paikkaa tarvittaessa, kun hän on ollut
rekisteröityneenä jonossa vähintään neljä kuukautta.
Sijoituksessa otetaan huomioon erityiset syyt, esimerkiksi sijoitus
naispäivystykseen, sisarusetusija, lapsen/lasten jonotuspaikka sekä
huoltajan toiveet.
Jos sijoituksessa ei voida täyttää huoltajan ensisijaista sijoitustoivetta,
lapsella on oikeus jonottaa siirtoa johonkin hakemuksessa ilmoitettuun
vaihtoehtoon.
Sijoituksessa esikoululuokalle otetaan huomioon koulujen kouluunottoalueet. Ne voivat vaihdella vuosittain ikäryhmään kuuluvien
lasten määrän mukaan.
Oikeus paikkaan esikoulussa / pedagogisessa päivähoidossa
edellyttää, että hoidon tarve on vähintään 15 tuntia viikossa.
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Sopimus hoitoajasta
Esikoulu
•
Sigtunan kunnassa työnhakijoina olevien lapsilla on oikeus
esikoulupaikkaan 30 tuntia viikossa.
• Sigtunan kunnassa vanhempainvapaalla olevien lapsilla on oikeus
esikoulupaikkaan 20 tuntia viikossa. Tämä on voimassa 1. heinäkuuta
2018 lähtien.
20 tuntia jaetaan viidelle päivälle: vähintään 3 tuntia päivässä klo 8–13
välisenä aikana. Esikoulun johtaja voi tehdä päätöksen käytettävissä
olevien 20 tunnin jakamisesta eri tavalla.
Lapsi- ja nuorisotoimi tekee tarvittaessa päätöksen lisäajan
myöntämisestä niiden 20 tunnin lisäksi, joihin kaikilla on oikeus.

•

Vapaa-ajankoti
Koululaisten hoitopaikan saaneella lapsella on oikeus jäädä toimintaan
kahdeksi kuukaudeksi nuoremman sisaruksen syntymän jälkeen tai sen
jälkeen, kun huoltaja on joutunut työttömäksi.

SUUNNITTELUPÄIVÄT
Toiminta saa järjestää korkeintaan neljä
suunnittelupäivää vuodessa. Huoltajille on
ilmoitettava suunnittelupäivistä vähintään
kaksi kuukautta etukäteen.
Vaihtoehtoista hoitomahdollisuutta on
tarjottava sitä tarvitsevien huoltajien lapsille.

MAKSUT JA SÄÄNNÖT
•
•

Maksu määräytyy sen kotitalouden bruttotulojen mukaan, jossa lapsi on kirjoilla.
Väestökirjanpidon tietoja sovelletaan tehtäessä ilmoitus
perhesuhteiden muutoksesta.
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Maksun perusteena olevat tulot
•
•
•
•
•

Maksun perusteena oleviksi tuloiksi lasketaan kotitalouden bruttotulot
(ennen veroja) eli ansiotulot ja korvaukset.
Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa tulojen muutoksista.
Tuomion tai sopimuksen perusteella maksettavasta elatustuesta myönnetään
vähennys.
Yksityisyrittäjät vahvistavat tulonsa esittämällä edellisvuotta koskevan
verotuspäätöksen tai nykyisen vuoden tuloja koskevan ennakkotiedon.
Tulomuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.sigtuna.se/sokforskolafritids

Maksu
Maksu peritään kuluvalta kuukaudelta ja maksetaan 12 kuukautena vuodessa.
•
•
•
•
•

•
•

Sisarusalennusta myönnetään, kun perheellä on enemmän
kuin yksi lapsi kunnallisessa tai yksityisessä toiminnassa.
Nuorin lapsi saa numeron 1, seuraava numeron 2 ja niin edelleen.
Neljännestä lapsesta lähtien maksua ei peritä.
Yksityisyrittäjien lapsilta peritään ennakkomaksu, jota saatetaan
korjata vuoden lopussa.
Maksu peritään sijoituspäivästä lähtien.
Lapsella on oikeus paikkaan yleisessä esikoulussa sen vuoden
syyskuusta lähtien, jolloin hän täyttää 3 vuotta. Tämä koskee kaikkia
lapsia huoltajien työtilanteesta riippumatta. Toimintaan osallistuminen
on lapsille vapaaehtoista. Yleinen esikoulu on maksuton ja käsittää 525
tuntia vuodessa koulujen lukukausien aikana mutta ei lomilla. Jos
tarvitset lastenhoitoa yli 15 tuntia viikossa, maksu on alhaisempi
syyskuusta toukokuuhun. Jos olet työnhakija, lapsellasi on oikeus
lastenhoitoon 30 tuntia viikossa ja maksu määräytyy perheen
bruttotulojen mukaan. Jos olet vanhempainvapaalla, lapsellasi on
oikeus lastenhoitoon 20 tuntia viikossa ja maksu määräytyy perheen
bruttotulojen mukaan.
Lasku lähetetään siihen kotitalouteen, jossa lapsi on kirjoilla.
Tulojen muutoksista johtuva korjaus tehdään seuraavaan laskuun.
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Tulot/korvaukset, jotka eivät muodosta maksuperustetta
Maksun perusteena olevaan tuloon ei lasketa seuraavia:
• yleinen lapsilisä, monilapsikorotus
• valtion opintotuki pidennetyn lapsilisän muodossa
• ei veronalainen opintotuki
• valtion asuntolisä
• vakuutuskassan maksama
vammaiskorvaus
• toimeentulotuki
Tulomuutosten ilmoittaminen:
www.sigtuna.se/sokforskolafritids
• elatustuki

TAKSA
Lapsi 1 on aina nuorin sijoitettu lapsi, lapsi 2 seuraavaksi nuorin ja niin
edelleen. Kun tulot ovat korkeintaan 46 080 kruunua kuussa,
kotitaloudelta veloitetaan kiinteä prosenttimäärä kotitalouden
bruttotuloista kuukaudessa. Kun tulot ovat yli 46 080 kruunua, veloitetaan
kiinteä summa. Neljännestä lapsesta lähtien ei peritä maksua.

Esikoulu ja perhepäiväkoti 1–5 v
Bruttotulot

kuukaudessa

Korkeintaan 46 080 kr/kk
Lapsi 1 3,0 %
Lapsi 2 2,0 %
Lapsi 3 1,0 %

Yli 46 080 kr/kk
Lapsi 1
1 382 kr
Lapsi 2
922 kr
Lapsi 3
461 kr

Sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jolloin lapsi täyttää 3 vuotta,
vähennetään määrätystä maksusta 15 viikkotuntia vastaava summa
esikoulun yhteensä 60 viikkotunnista. Vähennys koskee yleisen
esikoulun piiriin kuuluvia lapsia ja on 15/60 = 25 % jaksolla
1. syyskuuta – 31. toukokuuta.
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Koululaisten hoito 6–12 v (esikoululuokka ja vapaa-ajankoti)
Bruttotulot

kuukaudessa

Korkeintaan 46 080 kr/kk
Lapsi 1 2,0 %
Lapsi 2 1,0 %
Lapsi 3 1,0 %

Yli 46 080 kr/kk
Lapsi 1 922 kr
Lapsi 2 460 kr
Lapsi 3 460 kr

Tulotietojen tarkastus
•

•
•

Jos tarkastuksessa ilmenee, että kotitalous on ilmoittanut liian pienet
tulot, maksun suuruus määrätään uudelleen. Uusi maksu veloitetaan
takautuvasti muutospäivästä lähtien.
Jos veloitettu maksu on ollut liian suuri, siitä voidaan palauttaa osa,
mikäli huoltaja voi todistaa tulojen olleen ilmoitettua alhaisemmat.
Lapsi- ja nuorisotoimella on oikeus pyytää työnantajalta palkkatietoja
koskeva todistus.
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Maksaminen automaattisena tilisiirtona tai e-laskulla
Maksun voi maksaa automaattisena tilisiirtona. Tarvittavan lomakkeen
saa lapsi- ja nuorisotoimelta. Maksu voidaan maksaa myös e-laskulla,
jolloin tätä koskeva hakemus tehdään omassa pankissa.

Perintä
Maksamattomista laskuista ei lähetetä muistutuksia. Jos lasku jää
maksamatta, siitä lähetetään perintävaatimus 10 päivää eräpäivän jälkeen.

IRTISANOMINEN
Paikan irtisanominen
•

•
•
•
•

Kun lapsi ei enää tarvitse paikkaa esikoulussa tai vapaaajantoiminnassa, paikka sanotaan irti verkkosivuston
www.sigtuna.se/sokforskolafritids e-palvelussa. Jos vanhemmilla on
yhteishuoltajuus, irtisanomiseen tarvitaan molempien huoltajien
hyväksyntä.
Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.
Irtisanomisajalta peritään hoitomaksu.
Kun lapsi siirtyy yksityisestä esikoulusta kunnalliseen esikouluun,
sovelletaan 2 kuukauden irtisanomisaikaa.
Lapsen oikeus vapaa-ajankotipaikkaan päättyy kaksi kuukautta
sisaruksen syntymän tai huoltajan työttömäksi joutumisen jälkeen.

Paikan menettäminen
•

Lapsi voi menettää paikkansa, jos hän ei ole ollut hoidossa
2 peräkkäisen kuukauden aikana ilman yhteydenottoa esikouluun tai jos
veloitettua maksua ei ole maksettu.
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Sigtuna kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
195 85 Märsta
Puhelin 08-591 260 00
Tarvittaessa voidaan varata aika käsittelijälle.
Kaikki tiedot, jotka ilmoitat hakiessasi lapselle paikkaa esikoulusta tai
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, rekisteröidään
Sigtunan kunnan lastenhuollon ja koulun hallintojärjestelmään.
Tietoja käsitellään henkilötietolain (PUL) mukaisesti.
Säännöt ja soveltamisohjeet.
Tarkistettu 24. huhtikuuta 2018
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