
Usein kysyttyä: 

Olemme koonneet tähän vastauksia asiakkaidemme usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä Daisy toiminnanohjausjärjestelmä. Kun olette 

hakemassa lastenne varhaiskasvatuspalvelun piiriin, hakemus tehdään Daisyyn neljä kuukautta 

ennen toivottua aloitusaikaa.  

Mikä päivämäärä kannattaa laittaa hakemukseen?  

Hakemukseen tulee laittaa se päivämäärä, milloin tarve varhaiskasvatukselle on. Elokuussa 

paikkoja vapautuu eniten, kun yksi ikäluokka lähtee kouluun. 

Millaiset lapsiryhmät päiväkodissa on? Kuinka monta lasta ryhmässä on?  

Lapsiryhmät muodostetaan toimintakausittain pedagogisin perustein. Yhtä työntekijää kohden 

sijoitetaan 7 yli 3-vuotiasta lasta tai 4 alle 3-vuotiasta lasta. 

Millaiset aukioloajat päiväkodissa on?  

Päiväkodeissa on mahdollisuus hoitoaikaan 6.00-17.00 välillä. Lisäksi päiväkoti Puolukka palvelee 

tarvittaessa klo 5.30-22.00, myös viikonloppuisin. Päiväkoti Puolukka on ensisijaisesti vuorotyössä 

olevien huoltajien lapsille tarkoitettu varhaiskasvatusyksikkö. 

Olen vuorotyössä. Miten saan lapselle varhaiskasvatusta iltaisin ja viikonloppuisin?  

Päiväkoti Puolukka palvelee vuorotyössä olevien huoltajien lapsia.  

Lapseni on saanut paikan päiväkoti Puolukasta, onko vuorohoidolle jotain rajoituksia? 

Silloin kun toinen vanhempi on kotona (esim. huoltajan sairaus- ja vapaapäivät) lapsella ei ole 

vuorohoito – oikeutta. Tuolloin lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen maanantaista perjantaihin 

klo 6.00-17.00 välillä.  

Millä perusteella paikat jaetaan? Kuka päättää kuka saa minkäkin paikan? 

Kaikki hakemukset käsitellään varhaiskasvatuksen johtotiimin lasten sijoituskokouksissa. 

Voiko päiväkoteihin tutustua ennen hakemista?  

Tutustumisesta voi sopia varhaiskasvatusyksikön kanssa. 

Milloin saan päätöksen varhaiskasvatuksesta?  

Noin kuukausi ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista. Päätös tulee Daisyyn ja huoltajien pitää 

käydä se hyväksymässä Daisyssä. 

Miksi lapseni sai paikan toisesta päiväkodista kuin mihin haimme?  

Hakemaanne päiväkotiin oli enemmän hakemuksia kuin avoimia paikkoja tai 

varhaiskasvatusyksikkö oli jo täynnä. 

Mistä saisin tietoa varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen lykkäämisestä?  

Varhaiskasvatuspalvelun aloittamista voi siirtää kerran enintään kuukaudella. Jos paikkaa ei oteta 

vastaan siirron jälkeen, paikkaa on haettava uudestaan. 

Paljonko varhaiskasvatus maksaa?  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje löytyy Askolan kunnan verkkosivuilta. 

 



Voinko vaihtaa varhaiskasvatuksen aloituspäivää? 

 Jos päätöstä ei ole tehty, aloituspäivää voi hakuaikana muuttaa.  

Voiko lapsi jäädä tutustumaan ilman huoltajia varhaiskasvatusyksikköön? 

Lapsi voi jäädä tutustumaan ilman huoltajaa sitten kun varhaiskasvatuksen asiakkuus on alkanut, 

siis varhaiskasvatuksen sijoituspäätös on astunut voimaan. 

Miten irtisanon varhaiskasvatuspaikan? 

Vanhempien tulee tehdä ilmoitus Daisyyn varhaiskasvatuksen päättymisestä. 

Miten koulujen loma-ajat vaikuttavat päiväkotien toiminta-aikoihin?  
Osa päiväkodeista suljetaan koulujen loma-aikoina, kun suuri osa lapsista ja henkilökunnasta on 
lomalla. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaan.  

Milloin saa tehdä siirtohakemuksen? 
Siirtotoiveen toiseen varhaiskasvatusyksikköön voi tehdä sen jälkeen, kun perhe on ottanut 
tarjotun paikan vastaan. Siirtotoive tehdään Daisyssä. 
 
Miten pitkä hoitopäivä voi lapsella olla, jos huoltaja on kotona? 
Suosittelemme vanhempia harkitsemaan hoitopäivän pituutta silloin, kun lapsella on mahdollisuus 
viettää aikaa myös kotona. Suosittelemme lapsen varhaiskasvatuspäivän ajoittuvan klo 8.30-15.00 
väliselle ajalle. Päivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen 
tuntia vuorokaudessa. 

 
Miten ilmoitamme hoitoaikaan liittyvistä muutoksista? 
Ilmoitus tehdään Daisyyn. 
 
Mikä on lapsen päiväkotipaikan irtisanomisaika? 
Irtisanomisaika on kaksi viikkoa.  
 
Mitä päiväkodissa pitää olla mukana? 
Lapsella olisi hyvä olla riittävästi vaihtovaatteita ja ulkovaatteita sääolosuhteiden  mukaan. 
Sisällä käytetään tossuja tai sisäkenkiä. Vaippoja käyttäville lapsille huoltajat tuovat omat 
vaipat kotoa. Lisätietoja varusteista saatte lapsen ryhmästä.  
 
Koska lapsi voi palata hoitoon sairastamisen jälkeen? 
 Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen silloin kun hänen yleiskuntonsa sen sallii ja hän pystyy 
osallistua kaikkeen toimintaan. Yksi kuumeeton päivä tämän lisäksi, jos lapsella on ollut kuumetta. 
 
Mikä on vasu? 
Varhaiskasvatussuunnitelmasta käytetään lyhennettä vasu. Kunnan vasu on 
varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työväline ja siinä kerrotaan niistä asioista, joista 
kasvatushenkilöstö huolehtii lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.  
 
Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa lapsen 
henkilökohtainen vasu turvaamaan juuri hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan.  
 



Miten päiväkotien ryhmät muodostetaan? 
Lapsiryhmät muodostetaan lähtökohtaisesti lasten iän perusteella.  Usein alle 
kolmevuotiaat, 3–5-vuotiaat ja esiopetusikäiset lapset muodostavat omat ryhmänsä. 
Sisarusryhmissä on eri- ikäisiä lapsia. Sisarusryhmät toimivat kuitenkin osittain 
pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan lapsen taitojen mukaisesti.  
 
Montako lasta ja aikuista toimii samassa ryhmässä? 
Yleisimmin ryhmässä toimii 3 aikuista ja 12–21 lasta, lasten iästä riippuen. 
 
Miten esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu? 
Esiopetukseen ilmoittaudutaan Daisyssä helmikuun 10. päivään mennessä. 
Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle oman asuinalueen oppilaaksiottoalueella esiopetusta 
antavasta päiväkodista. Mikäli ensisijaisten hakijoiden jälkeen jää tilaa, voidaan esiopetuspaikkaan 
ottaa myös hakijoita oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta (toissijainen oppilaaksiotto). Esiopetusta 
antavassa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevat oman oppilaaksiottoalueen lapset saavat 
jatkaa samassa paikassa. 
Jos esiopetusta järjestävään päiväkotiin on omalta oppilaaksiottoalueelta enemmän hakijoita kuin 
päiväkodissa esiopetuspaikkoja, valitaan seuraavaksi lapset, joilla on tuen tarve. Muiden 
ensisijaisten hakijoiden välillä käytetään arvontaa.  
 


