Päiväkodit,
perhepäivähoito,
kotihoito

Varhaiskasvatuksen palvelut Keravalla
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Asiakasohjaus neuvoo
Varhaiskasvatuksen asiakasohjaus neuvoo ja ohjaa
huoltajia kaikissa palveluihimme liittyvissä asioissa ma–
pe 9–12.
Yleinen asiakasohjaus p. 040 318 4320
Kotihoidon tuki, kuntalisä ja laskutus p.040 318 2192
varhaiskasvatus@kerava.fi
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Mitä on varhaiskasvatus?

Jokaisella alle
kouluikäisellä
lapsella on oikeus
varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatus luo
perustan elinikäiselle
oppimiselle
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua,
kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatus
on lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka.
Keravan kaupunki järjestää keravalaisille lapsille laadukkaat ja
kattavat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut. Keravalla

Opet
us

jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada
osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta perheen

Kasvatus

tarpeiden mukaan.

Varhaiskasvatus

H
o
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Toimintamuodot
Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat
•

päiväkodit

•

perhepäivähoito

•

avoin varhaiskasvatus (leikkikoulut ja pihaparkki)

•

lapsen kotihoidon tukimuodot

Varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle
lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Paikalliset
varhaiskasvatussuunnitelmat

Lapsen henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma
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Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Kunnalliset päiväkodit

Perhepäivähoito

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista hoitoa alle kouluikäisille lap-

Keravalla perhepäivähoitoa tarjotaan kunnallisena ja ostopalveluna.

sille perheen tarpeiden mukaan.
Päiväkodeissa toimii alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden ja 1–5-vuotiaiden ryhmiä sekä esiopetusryhmiä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten
iän mukaan.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodeissa. Perhepäivähoito on kodinomainen ja yksilöllinen varhaiskasvatuksen muoto.
Lisätietoa perhepäivähoidosta saat perhepäivähoidon
ohjaajalta puh. 040 318 3393.

Päiväkotitoiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö. Päiväkodeissa pyritään luomaan turvallinen, luottamuksellinen
kasvatus voi toteutua.

Vuorohoito

Päiväkotien toimintavuosi alkaa elokuun alussa. Kaikki Keravan päivä-

Lapsi, joka huoltajien työn tai opiskelun takia tarvitsee hoitoa iltaisin,

kodit ovat avoinna hoitotarpeen mukaisesti klo 6:30–17:30. Lomakau-

öisin tai viikonloppuisin, voi saada vuorohoitopaikan Savenvalajan päi-

sien aikana, syyslomalla, jouluna, hiihtolomalla ja kesäisin toiminta on

väkodista. Iltahoitoa antava Kanniston päiväkoti on avoinna arkisin klo

supistettua ja keskitettyä.

22 saakka.

suhde jokaisen lapsen ja huoltajien kanssa, jotta lapsen hyvä varhais-
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Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
Keravalla ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjoaa yksityinen Folkhälsanin ylläpitämä Kervo svenska daghem Trollebo.
Äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatus järjestetään Trollebossa. Varhaiskasvatusmaksu on tällöin sama kuin kunnallisessa
päiväkodissa.
Trollebo tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta myös kielikylpynä suomenkielisille lapsille. Suomenkieliset perheet, jotka haluavat lapsensa
ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, voivat hakea palveluseteliä. Kielikylpypaikkaa haetaan suoraan päiväkoti Trollebosta.
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Yksityiset päiväkodit
Vanhemmat voivat halutessaan valita lapselleen yksityisen päiväkodin
ja hakea siihen yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä. Keravalla toimii kymmenkunta yksityistä päiväkotia.

sen. Palveluntuottaja perii hoitomaksun.
Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää varhaiskasvatusmaksua varten. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla itse yhteyttä yksi-

suoraan vanhemman osoittamalle, kunnan hyväksymälle yksityiselle

tyiseen palveluntuottajaan, joka päättää lasten valinnasta. Palvelun-

palveluntuottajalle. Vaihtoehtoisesti perhe voi hakea Keravan kaupun-

tuottaja ja lapsen huoltaja tekevät kirjallisen varhaiskasvatussopimuk-

gilta palveluseteliä yksityistä varhaiskasvatusta varten.

Palveluseteli
Palveluseteli on vaihtoehto keravalaisille perheille lapsen yksityisen päiväkotipaikan järjestämiseen. Palvelusetelillä lapsi voi saada päivähoitoa niistä yksityisistä päiväkodeista, jotka ovat erikseen tehneet asiasta sopimuksen Keravan kaupungin kanssa.
Palveluseteli korvaa yksityisten ja kunnallisten päiväkotien asiakasmaksujen erotuksen. Palvelusetelin omavastuuosuus eli perheeltä perittävä asiakasmaksu vastaa
kunnallista varhaiskasvatusmaksua. Palveluseteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omavastuuosuuteen.
Palveluseteliä haetaan Keravan kaupungilta sähköisessä Hakuhelmi-palelussa. Lisäksi asiakas hakee itse hoitopaikkaa siitä yksityisestä päiväkodista, johon hän
haluaa käyttää palvelusetelin. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä,
vaan kaupunki päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsema palvelu.
Perhe ei voi saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin vastaanottava perhe ei myöskään voi osallistua
leikkikoulutoimintaan.
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Lapsen hoitaminen kotona

Erityiskeravalisä

Perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole päiväkodissa tai perhepäivä-

Erityiskeravalisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista ko-

hoidossa, voi hakea kotihoidon tukea Kelasta ja kuntalisää Keravan

tihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten perheille, joilla on

kaupungilta. Lasta voi hoitaa esimerkiksi perheenjäsen tai sukulainen.

erityistarpeita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Kyseessä

Kelan maksamaan kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä.

voi olla vaikea-asteinen vamma tai sairaus, erityistä ja jatkuvaa val-

Tämän lisäksi Keravan kaupunki myöntää harkinnanvaraista kuntalisää

vontaa vaativa vakavan sairauden jälkitila tai lapsen perussairaudesta

pienten lasten kotihoitoon.

johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle.

Kerava-lisän eli kuntalisän tavoitteena on tukea lasten kotihoitoa ja
olla varhaiskasvatuksen vaihtoehto keravalaisille lapsiperheille. Kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että lapsen huoltaja hoitaa perheen
lapset kotona ja on hoitovapaalla työstä tai päätoimisesta opiskelusta.
Kuntalisää haetaan 1 kk ennen maksastuksen toivottua alkamista. Tukea maksetaan 1,9 vuotiaaksi.
Perheillä on mahdollisuus myös palkata hoitaja kotiin yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän avulla. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää
haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon ja
kotihoidon tukia
haetaan Kelasta.
www.kela.fi/
lastenhoidon-tuet
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Leikkikoulut
Leikkikoulutoiminta on maksullista 2–5-vuotiaille kotihoidossa olevil-

Leikkikouluun osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen tai koti-

le lapsille suunnattua toimintaa, joka pohjautuu varhaiskasvatuksen

hoidon tuen kuntalisään. Leikkikoulutoiminnasta vastaa kasvatusalan

tavoitteisiin.

koulutuksen saanut henkilöstö.

Leikkikoulut toimivat pääosin päiväkotien yhteydessä. Keravalla toimii
myös luontoleikkikoulu, jossa toiminta tapahtuu lähimetsässä.
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Leikkikouluihin haetaan ensisijaisesti Hakuhelmi-verkkopalvelussa.
Hakemuksen voi vaihtoehtoisesti jättää paperisella lomakkeella kasva-

Leikkikoulutoimintaa järjestetään kolmen tunnin jaksoissa aamu- ja

tuksen ja opetuksen toimialalle. Hakemustietoja käsitellään Keravan

iltapäivisin. Leikkikoulut toimivat yleensä aamupäivisin klo 8:30–12

kaupungin ja Keravan seurakunnan kesken. Paikan voi saada vain yh-

välillä ja iltapäivisin klo 12:30–16 välillä.

destä toimipisteestä.

Pihaparkkitoiminta
Pihaparkkitoiminta Untolan toimintakeskuksessa (Nyyrikinkuja 7)
on tarkoitettu 2–5 vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille. Toiminta
on perheille maksutonta, kotihoitoa tukevaa palvelua. Parkin toiminnasta vastaa Untolan henkilökunta.
Pihaparkkitoimintaa järjestetään perjantaisin (ei loma-aikoina).
Parkki toimii Untolan toimintakeskuksen pihalla klo 9–11:30 välisenä aikana, kuitenkin siten, että jokaisen lapsen hoitoaika on enintään kaksi tuntia.
Pihaparkkiin tulee ilmoittautua etukäteen soittamalla
ohjaajille puh. 040 318 2568.

Avoin varhaiskasvatus eli leikkikoulu- ja pihaparkkitoiminta on suunnattu
kotihoidossa oleville 2–5vuotiaille lapsille. Toiminnan
tarkoitus on tukea lasten ja
koko perheen hyvinvointia.
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Hakeminen ja ilmoittautuminen

Varhaiskasvatuspaikan
hakeminen

Varhaiskasvatuspaikan
saaminen

Paikkaa varhaiskasvatukseen haetaan lain mukaan vähintään neljä

Varhaiskasvatuspaikka annetaan mahdollisuuksien mukaan perheen

kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhais-

ensisijaisen toiveen perusteella. Mikäli perheen toivomissa hoitopai-

kasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai

koissa ei ole tilaa, lapsi sijoitetaan lähimpään vapaaseen hoitopaik-

koulutuksesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin

kaan. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaan varhaiskas-

mahdollista. Tässä tapauksessa kunta on velvollinen järjestämään var-

vatukseen sijoittamisalueena on koko Kerava.

haiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.
Kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisessä Hakuhel-

sähköisesti Hakuhelmi-palvelun kautta. Jos perhe ei halua asioida säh-

mi-palvelussa. Hakualue on koko Kerava, mutta perhe voi esittää toi-

köisesti, pyydämme ilmoittamaan tästä varhaiskasvatuksen asiakas-

veita hoitopaikasta. Hakemuksen jättämisen jälkeen varhaiskasvatuk-

palveluun.

sen palveluohjaaja soittaa perheelle tarkemmista yksityiskohdista.
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Varhaiskasvatuspäätös ja tieto hoitopaikasta lähetetään perheelle

Varhaiskasvatuksesta peritään maksuasetuksen mukainen varhaiskas-

Yksityisiä päiväkotipaikkoja haetaan suoraan yksityisiltä päiväkodeilta.

vatusmaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja

Tällöin perhe voi hakea joko yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Ke-

lapsen viikottainen hoitoaika. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

lasta tai palveluseteliä Keravan kaupungilta. Myös palveluseteliä hae-

kerrotaan yksityiskohtaisemmin Keravan kaupungin verkkosivuilla,

taan Hakuhelmi-palvelun kautta.

jossa on myös laskuri maksun arvioimista varten.
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Hakuhelmi - sähköinen
asiointi
Uudet varhaiskasvatuksen asiakasperheet voivat Hakuhelmessä
•

hakea varhaiskasvatus-, vuorohoito- ja leikkikoulupaikkoja

•

ilmoittaa lapsen esiopetukseen

•

hakea palveluseteliä

•

arvioida tulevan varhaiskasvatusmaksun laskurilla

Perheet, joilla on jo lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, voivat lisäksi
•

päivittää yhteystietoja sekä antaa luvan sähköiseen
tiedoksiantoon

•

hyväksyä tai hylätä tarjotun hoitopaikan

•

tehdä siirtohakemuksen tai irtisanoa hoitosuhteen

•

katsella voimassa olevia sijoituksia ja päätöksiä

•

lähettää tulotositteita päivähoitomaksun määritystä varten tai hyväksyä korkeimman hoitomaksun,
jolloin tulotositteita ei tarvitse lähettää

•

ilmoittaa loma-ajan ja tilapäisen poissaolon

kerava.fi/asioi-verkossa/
varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos pienen lapsen
maailmassa ja koko perheen elämässä. Keravalla tuetaan lapsen
ja perheen polkua varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa yhtenäisin
toimin.
Vanhempien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta, päiväkodin johtaja soittaa perheelle ja sopii tapaamisajan.
Huoltajat ja päiväkodin johtaja tekevät lapsen varhaiskasvatusta
koskevan palvelusopimuksen sekä sopivat aloituskeskustelusta ja
hoitopaikkaan tutustumisesta.
Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta toteutetaan aloituskeskustelu
lapsen kotona tai tulevassa hoitopaikassa. Aloituskeskustelun jälkeen lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan 1–2 viikon aikana.
Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hoidon aloittamisen
jälkeen.

Ennen varhaiskasvatuksen
aloitusta lapsi
tutustuu tulevaan
hoitopaikkaan huoltajan
kanssa 1–2 viikkoa.

Tutustumaan
päiväkotiin?
Toivotamme tulevat asiakasperheet tutustumaan toimintaamme. Voit sopia vierailun päiväkotiin päiväkodinjohtajan kanssa. Perhepäivähoitoon tutustumisesta voi
sopia perhepäivähoidon ohjaajan kanssa,
puh. 040 318 3393.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen toiminnasta saatte kaupungin verkkosivuilta kerava.fi sekä päiväkotien omilta
kotisivuilta oppilaitokset.kerava.fi.
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Yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan suunnittelemaan ja osallistumaan kaikkeen päiväkodin toimintaan. Yhteistyön
tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten
terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.
Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset
tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset.
Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi.
Vanhemmat voivat halutessaan perustaa päiväkotiin vanhempainkerhon tai -yhdistyksen. Päiväkodin tiloja voi vuokrata esimerkiksi lastenjuhliin.
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Lapsen kasvun tuki ja hyvinvointi

Tehostettua ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden tavallisessa päiväkotiryhmässä, perhepäivähoidossa tai alueellisessa
pienryhmässä.
Jos lapsella on tuen tarve, hoito suunnitellaan yhteistyössä vanhempien ja erityisopettajan kanssa. Tuen tarpeen ilmetessä lastentarhaopettaja keskustelee asiasta huoltajan kanssa. Tarvittaessa lapselle
voidaan järjestää tehostettua tukea moniammatillisena yhteistyönä.
Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuki. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehitykseen ja tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä toteuttamistapa ja arviointi.

Tukitoimia voivat olla muun muassa
•

pedagogiset ratkaisut, oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt

•

yhteistyön vahvistaminen, ryhmäkoon muutokset sekä hyvä
vuorovaikutus suhteessa lapsiin, henkilöstöön ja huoltajiin

•

tulkitsemis- ja avustajapalvelut, kuntouttava toiminta

•

varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai suomi toisena kielenä
-opettajan tuki

•

perhetyöntekijän tai varhaiskasvatuksen psykologin tuki

Ota yhteyttä: kasvun ja oppimisen tuen johtaja,
puh. 040 318 4022

Lapsen tukeminen
on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto
ja määrä sovitetaan jokaisen
lapsen tarpeisiin yksilöllisesti.
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Varhaiskasvatuksen
psykologi

Perhetyö

Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee varhaiskasvatuksessa tai

Varhaiskasvatuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäise-

esiopetuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Tavoit-

vää palvelua. Palvelu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen piirissä oleville

teena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien voimavarojen

perheille. Työ on lyhytkestoista perheen tarpeista riippuen. Tarkoituk-

vahvistaminen. Tavoitteena on tuen antaminen mahdollisimman var-

sena on löytää ja vahvistaa perheen sisäisiä voimavaroja.

hain ja yhteistyössä muiden perhettä auttavien tahojen kanssa.
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Tapaamiset perheen kanssa tapahtuvat pääasiassa lapsen päiväko-

Psykologin tuki on perheelle maksutonta. Työ on luottamuksellista ja

dilla. Perheohjaajan antama tuki on maksutonta ja luottamuksellista.

psykologilla on vaitiolovelvollisuus.

Perheohjaaja on vaitiolovelvollinen.

Varhaiskasvatuksen psykologi: puh. 040 318 3583

Varhaiskasvatuksen perheohjaajat: puh. 040 318 2021 ja

(puhelinajat ma–to klo 12–13)

puh. 040 318 4075

Varhaiskasvatuksen
erityisopettajat

Suomi toisena kielenä
-opettajat

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erityisopettaja toimii eri-

Suomi toisena kielenä -opettajat auttavat vieraskielisiä lapsia oppi-

tyiskasvatuksen asiantuntijana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan

maan suomea. Lapsi oppii kieltä, kun hän leikkii suomenkielisten las-

vastaa varhaisen puuttumisen periaatteella erityistä

ten ja aikuisten kanssa. Lisäksi lastentarhanopettajat ja

tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllisen

suomi toisena kielenä -opettajat voivat opettaa suo-

kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemisesta. Li-

mea pienelle ryhmälle tai yhdelle lapselle. Opet-

säksi erityislastentarhaopettaja tukee perheitä

taja ottaa huomioon lapsen iän, taustan ja muut

ja muuta päiväkodin henkilökuntaa erityislasten

taidot. Suomi toisena kielenä -opetus noudat-

kanssa toimimisessa.

taa opetussuunnitelmaa.

Erityisopettajan yhteistiedot saat päiväkodista tai

Opettajien yhteystiedot saat päiväkodista tai

perhepäivähoitajalta.

perhepäivähoidosta.
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Asiakaspalvelu

Varhaiskasvatusjohtaja

Asiointipiste
Kultasepänkatu 7
04200 Kerava
varhaiskasvatus@kerava.fi

Asiakasohjaus,
varhaiskasvatukseen hakeminen
p. 040 318 4320, ma-pe klo 9-12

p. 040 318 2130

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

Päivähoitolaskutus,
asiakasmaksuasiat ja lasten
kotihoidontuen kuntalisä
p. 040 318 2192, ma-pe klo 9-12

kerava.fi

Varhaiskasvatuksen
suunnittelijat
p. 040 318 2247
p. 040 318 3513

Toimialajohtaja,
kasvatus ja opetus

oppilaitokset.kerava.fi

p. 040 318 2160

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALA

Löydä meidät Facebookista:
www.facebook.com/Keravanvarhaiskasvatus

Löydä meidät Instagramista:
@cityofkerava
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