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Varhaiskasvatus tiedottaa 
 

Varhaiskasvatushaku 1.8.2023 alkavalle toimintakaudelle on nyt avoinna ja päättyy 31.3.2023. Mikäli ette halua 

muutoksia lapsenne varhaiskasvatuspaikan, tuntirajan tai muun suhteen, ei teidän tarvitse tehdä mitään. Alla on 

listattuna ohjeita, miten tulee toimia erilaisten muutosten osalta. Tässä linkki eDaisyyn, jossa pääsee tekemään 

hakemuksia. https://kalajoki.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin 

 

Esiopetuksessa ja vuonna 2016 syntyneet 2-vuotisessa esiopetuksen kokei-
lussa olevat lapset  
 
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus päättyy tämän toimikauden osalta automaattisesti 2.6.2023.  

Jos ette tarvitse hoitoa kesänajaksi ennen elokuuta, teidän ei tarvitse tehdä mitään.  

Mikäli tarvitsette hoitoa ajalle 3.6. - 14.8.2023, teidän tulee täyttää varhaiskasvatushakemus eDaisyssä.  

 

Vuonna 2017 syntyneet, jotka ovat 2-vuotisessa esiopetuksen kokeilussa  
 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus päättyy tämän toimikauden osalta automaattisesti 2.6.2023.  

Jos ette tarvitse hoitoa kesänajaksi ennen elokuuta, teidän ei tarvitse tehdä mitään.  

Mikäli tarvitsette hoitoa ajalle 3.6. - 31.7.2023, teidän tulee täyttää varhaiskasvatushakemus eDaisyssä.  

 

Uudelle toimintakaudelle teidän tulee täyttää varhaiskasvatushakemus tarpeen mukaan (esiopetusta täydentävä 

varhaiskasvatus) ajalle 1.8.2023 - 31.5.2024.  

Esiopetus sijoitus jatkuu automaattisesti seuraavalle toimintakaudelle 2023–2024.  

 

Tuntirajavalinnan muutos 
 

Hakemus tehdään eDaisyssä, Muutosilmoitukset -> Tuntirajavalinnan muutos. Hakemuksessa kysytään var-

haiskasvatuksen toivottua alkamispäivämäärää, tähän kohtaan merkitsette päivämäärän, jolloin toivotte tuntira-

jan muuttuvan. Huom! Tuntirajavalinnan muutokset tehdään aina kuukauden 1. päivästä. 

 

Toive hoitopaikan vaihdosta 
 

Hakemus tehdään eDaisyssä, Muutosilmoitukset -> Toive hoitopaikan vaihdosta. Hakemukseen laitatte toiveen 

hoitomuodosta ja ensisijaisesta paikasta (myös toissijainen toive voidaan lisätä) sekä varhaiskasvatuksen toi-

vottu alkamispäivämäärä, kohtaan merkitsette päivämäärän, jolloin toivotte vaihdon tapahtuvan. Lisätiedot 

kohtaan voitte kirjoittaa perusteluja toivotulle vaihdolle. 
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Kesäloma-aika  
 

Kesän ajalle lapsen hoitoaikavarauskalenteriin tulee merkitä Poissa, kaikille niille päiville, kun lapsenne on 

lomalla. Lomapäivät tulee olla merkittynä DaisyFamilyn hoitoaikavarauskalenteriin maanantaihin 8.5. men-

nessä. 

 

Kesäajan 8 viikon katke 
 

Jos lapsi on poissa kesälomakautena (1.5.-30.8.2023) yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa, teidän tulee tehdä 

eDaisy -palvelussa Muu muutos -ilmoitus. Kyseiseltä 8 viikon jaksolta ei peritä varhaiskasvatusmaksua. Kat-

keesta huolimatta lapsella säilyy oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan, sitä ei tarvitse erikseen hakea. Uusi 

sijoitus tehdään varhaiskasvatustoimistolta automaattisesti. Muu muutos -ilmoituksessa tulee mainita alla 

olevan kuvan mukaisesti poissaolon voimaanastumispäivä (viimeinen päivä varhaiskasvatuksessa) sekä 

päivämäärä, jolloin lapsi palaa varhaistakasvatukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos 8 viikon katke alkaa ja/tai loppuu kesken kuukauden, laskutetaan kyseiseltä kuukaudelta suhteutettu var-

haiskasvatusmaksu. Esim. lapsi on lomalla 19.6.-13.8.2023, laskutetaan tuolloin kesäkuulta 1.-18.6. ja elokuulta 

14.-31.8.  

 

Lisätietoja saatte lapsenne omasta varhaiskasvatusyksiköstä, tai varhaiskasva-
tustoimistosta. 


