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1. JOHDANTO
Tervetuloa Kauniaisten varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaaksi!
Tämä palveluopas sisältää tietoa varhaiskasvatuspalveluista Suomessa ja Kauniaisten kaupungissa
johdattaen Sinut varhaiskasvatuspalveluiden palvelurakenteisiin ja niitä tukeviin sosiaalijärjestelmiin ja
kansallisiin lakeihin ja asetuksiin. Kunnan lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut sisältävät vaihtoehtoiset
lapsen päivähoidon palvelumuodot sekä peruskoulua edeltävän esiopetuksen tarjoamisen. Kansainvälisenä
terminä puhutaan ECEC-palveluista. (Early childhood education and care services)

2. Varhaiskasvatuspalvelut Suomessa
Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus on pienten
lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten
tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.
Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä.
Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan tai yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta
sekä muusta toiminnasta kuten avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta
Päivähoito on yhteiskunnan tarjoamaa varhaiskasvatuspalvelua, jota toteutetaan pääosin päivä-kodeissa ja
perhepäivähoidossa. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus
varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka.
Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten
oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat
ongelmat havaitaan ja niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.
Esiopetus on maksutonta ja velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Esiopetuksesta vastaavat kunnat, kunnan on
osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle esiopetusikäiselle. Opetushallitus laatii kaikkia esiopetuksen
järjestäjiä sitovan normin, opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikalliset esiopetuksen
opetussuunnitelmat laaditaan.
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Varhaiskasvatuspalveluiden esittely

3. Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa
Kauniaisissa lasten kunnallisesti järjestetyt varhaiskasvatuspalvelut sisältävät päivähoidonpalvelut:
päiväkoti-, perhepäivähoito- ja leikkitoiminnan sekä maksuttoman esiopetuksen tarjoamisen. Toiminnan
lähtökohtana ovat lapsen ja hänen perheensä tarpeet.
Kunnallisille päivähoitopalveluille vaihtoehtoisena palvelumuotona toimii pienten lasten hoidon
taloudellinen tukeminen, kun lapsi hoidetaan kotona tai kun lapsi käyttää yksityisen päivähoidon palveluita.
Taloudelliset tuet ovat alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon suunnattu kotihoidon tuki sekä yksityisen hoidon
tuki.
Päivähoidon tavoitteena on päivähoitolaissa asetetun tavoitteen mukaisesti tukea päivähoidossa olevien
lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden
tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee myös omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja
lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympäristö.
Kaupungin kaksikielisyys hyödynnetään rikkautena. Lisäksi kauniaislaisessa päivähoidossa korostuu
ympäröivän luonnon huomioiminen.
Maksuton esiopetus koskee oppivelvollisuuden alkamista edeltävää vuotta. Esiopetuksen toiminta-aika
noudattaa koulujen toiminta-aikaa ja päivittäinen opetusaika on 4 tuntia. Maksutonta esiopetusta antavat
päiväkodit päätetään vuosittain suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Päiväkotiin on
luotu esiopetusta tukeva ympäristö, jossa uuden oppiminen rikastuttaa lapsen päivittäistä elämää.

3.1 Kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito
Kauniaisissa toimii 4 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä kunnallista päiväkotia.
Kunnallinen perhepäivähoito toimii ryhmäperhepäivähoitona Sansinpellon päiväkodin ja Kielikylpy Grani
Språkbad -päiväkodin yhteydessä. Perhepäivähoitoa koskeviin kysymyksiin vastaavat ko. päiväkotien
johtajat.
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3.1.1 Suomenkieliset kunnalliset päiväkodit

Sansinpellon päiväkoti
 Kapasiteetti: noin 108 paikkaa
 Forsellesintie 14
 Johtaja: Kirsi Vuosalmi
 Puh: 09-5056 344
 Suomenkielisiä osa- ja kokopäiväpaikkoja 1-6-vuotiaille
Sansinpellon ryhmäperhepäiväkoti
 Kapasiteetti: 12 paikkaa
 Puh: 09-5056 344
 Suomenkielisiä kokopäiväpaikkoja

Kielikylpy Grani Språkbad
 Kapasiteetti: noin 60 paikkaa
 Stenbergintie 30
 Johtaja: Riitta Ojanperä
 Puh: 09-5056 893
 Suomenkielisiä osa- ja kokopäiväpaikkoja 1-5-vuotiaile. Ruotsin kielen kielikylpyä osa- ja
kokopäiväpaikoilla 4 – 6- vuotiaille
Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti





Kapasiteetti: 8 paikkaa
Stenbergintie 28
puh. 09 – 5056 544
Suomenkielisiä kokopäiväpaikkoja

Metsämajan päiväkoti
 Kapasiteetti noin 28 paikkaa
 Asematie 24
 Johtaja: Pirjo Ehonsalo
 Puh. 09 – 5056 448
 Suomenkielisiä osa- ja kokopäiväpaikkoja 1 – 6 -vuotiaille
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Pikku Akatemia
 Kapasiteetti: noin 77 paikkaa
 Akatemiantie 11–13
 Johtaja: Paula Somila
 Puh: 09-5056 476
 Suomenkielisiä osa- ja kokopäiväpaikkoja 1-6 vuotiaille
Pienryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsille
 Puh: 09-5056 476
Vuorohoitoryhmä
 Puh: 09-5056 476
 Viikonloppu-, ilta- ja yöhoitoa tarvitseville, vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille.

3.1.2 Ruotsinkieliset kunnalliset päiväkodit
Daghemmet Grankotten
 Kapasiteetti: noin 42 paikkaa
 Palokunnantie 3
 Johtaja: Eva Björkstam
 Puh: 09-5056 337
 Ruotsinkielisiä osa – ja kokopäiväpaikkoja 1-6-vuotiaille

Kasabergets daghem
 Kapasiteetti: noin 107 paikkaa
 Stenbergintie 30
 Johtaja: Anette Rönnlund
 Puh: 09-5056 343
 Ruotsinkielisiä osa – ja kokopäiväpaikkoja 1-6-vuotiaille

Päiväkotien pihat ovat vapaasti käytettävissä toiminta-aikojen ulkopuolella.
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3.2 Avoin perhetoiminta
Avoin perhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi, jossa vanhemmilla on mahdollisuus
viettää aikaa oman lapsensa kanssa muiden samassa tilanteessa olevien aikuisten seurassa. Lapset ja
aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Vanhemmat voivat
vaikuttaa toiminnan sisältöön ja osallistua suunnitteluun ohjaajan kanssa. Lapset osallistuvat toimintaan
vanhempansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen seurassa.
Avoin perhetoiminta toimii Puistokujan päiväkodin yhteydessä osoitteessa Thurmannin puistotie 1. Avointa
perhetoimintaa koskeviin kysymyksiin vastaa lastentarhanopettaja Jamina Bergholm, puh. 050 376 2670.
Lisätietoa avoimen perhetoiminnan toiminta-ajasta, tapahtumista ja toiminnan sisällöstä on löydettävissä
myös internetsivuilta:
www. http://www.kauniainen.fi/palvelut_ja_lomakkeet/lasten_paivahoito/avoin_perhetoiminta
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4. Yksityinen päivähoito
Kaupunki valvoo kaikkea alueellaan toimivaa yksityistä lasten päivähoitoa. Yksityisillä päivähoitopalvelun
tuottajilla

on

ilmoittautumisvelvollisuus

kaupungin

varhaiskasvatuspäällikölle.

Kaupungilla

on

ostopalvelusopimus kahden yksityisen päiväkodin kanssa. Niiden palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä
samalla tavoin ja samoin asiakasmaksuin kuin kunnan itse tuottamat palvelut.

4.1 Ostopalvelupäiväkodit
Kaupungilla

on

ostopalvelusopimus

kahden

yksityisen

päiväkodin

kanssa

Kauniaisissa.

Ostopalvelusopimukset kestävät vuoden 2017 heinäkuun loppuun mahdollisesti jatkuen kahdella
kaksivuotisella optiokaudella.

Stiftelsen Bensows daghem Lyan
 Kapasiteetti noin 43 paikkaa
 Gräsantie 3-5
 Johtaja : Andréa Sjöström
 Puh: 09 – 8493 1314
 Ruotsinkielisiä kokopäivä- ja osapäiväpaikkoja 1-6-vuotiaille
 Myös yksityisiä paikkoja

Folkhälsans Barnträdgård
 Kapasiteetti: noin 35 paikkaa
 Eteläinen Heikelintie 5
 Johtaja: Mikaela Wegmüller
 Puh: 050 356 5443 tai 040 747 9941
Ruotsinkielisiä koko- ja osapäiväpaikkoja 3–6 -vuotiaille

4.2 Yksityiset päiväkodit, leikkikoulut ja kerhot
Vanhemmat

sopivat

yksityisen

päivähoitopalvelun

tuottajan

kanssa

päivähoitopalveluiden

asiakasmaksuista. Päivähoitopalveluiden asiakasmaksuihin voi hakea lakisääteistä tukea valtiolta ja
kunnalta. (Käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.2 Yksityisen hoidon tuki)
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Ekebo lekskola
 Asematie 20
 Puh. 09-5053 885

Seurakunnan päiväkerhotoiminta
 Kavallintie 3
 Puh: 09-5123710

Ulkoleikkitoiminta
Nuorisotoimi järjestää ulkoleikkitoimintaa kesäkuussa. Toiminta on kohdistettu pääasiassa kouluikäisille.
Paikallislehden toukokuun numeroissa on kerrottu tarkemmin ulkoleikkitoiminnasta.

4.3 Yksityiset leikkipuistot

Puistot ovat kaksikielisiä. Toiminta on tarkoitettu lähinnä 1-5-vuotiaille.

Ekebo:
Asematie 17

Nina Dristig: nina.dristig@gmail.com

puh: 040-322 3306

Katharina Aalto: katharina.aalto@gmail.com

puh: 050-5333 480

Merja Järvinen: merjapjarvinen@gmail.com

puh: 040-744 1214

Kasavuoren leikkipuisto:
Mäntymäentie 37A
Hurtigin puisto:
Kauppalantie 28

Leikkipuistot ovat vapaasti käytettävissä myös puistotoiminnan aikana.
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II Varhaiskasvatuspalveluiden käytännönohjeistus

5. HOITOPAIKAN HAKEMINEN JA SAAMINEN
5.1 Hoitopaikan hakeminen
Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Vapautuvat hoitopaikat julistetaan haettavaksi kerran
vuodessa helmikuussa. Tarkemmasta ajasta ilmoitetaan erikseen paikallislehdessä. Paikkaa on haettava
vähintään 4 kk ennen hoidon toivottua alkamista.
Perheen muuttaessa pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) kunnasta toiseen perheen
on mahdollista säilyttää entinen kunnallinen päivähoitopaikka ottamalla ennen muuttoa yhteyttä lapsen
päivähoitopaikan esimieheen. Häneltä perhe saa tarvittavat toimintaohjeet. Kauniaislaisilla perheillä on
mahdollisuus hakea kunnallista päivähoitopaikkaa myös pääkaupunkiseudun muista kunnista tietyin
edellytyksin. Lisätietoa www.helsinginseutu.fi ja puhelimitse varhaiskasvatuspäällikkö, yleensä ma, ti ja to
klo 9.30–11 p. 09-5056 820.
Haku päivähoitoon tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella (uudet hakijat). Ne perheet, jotka jo
ovat päivähoidon asiakkaita, voivat kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksilla, jolloin heillä on
mahdollisuus hakea verkon kautta päivähoitopaikkaa, suostua korkeimpaan maksuluokkaan suhteessa
lapsen hoitoaikoihin, irtisanoa hoitosuhteen tai muuttaa yhteystietojaan.
Päivähoitopaikkaa voi hakea myös paperikaavakkeella, joita saa päiväkodeista, kaupungintalon
neuvonnasta ja kaupungin internet-sivustolta. (www.kauniainen.fi). Täytetyt hakemuskaavakkeet
palautetaan johonkin kunnalliseen päiväkotiin tai varhaiskasvatuspäällikölle, osoite Kauniaistentie 10,
02700 Kauniainen. Häneltä ja päiväkotien johtajilta saa myös lisätietoja.

5.2 Hoitopaikan saaminen

Päivähoitopaikan yleisistä myöntämisperusteista säädetään lasten päivähoidosta annetussa asetuksessa
(239/1973) ja sen muutoksessa (882/95). Asetus takaa kaikille alle kouluikäisille lapsille subjektiivisen
oikeuden päivähoitoon. Asetuksen mukaan vanhempien tai huoltajien on tehtävä hoitopaikkaa koskeva
hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve
kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa,
on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin
lapsi tarvitsee hoitopaikan.
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Kokopäivähoitopaikka tai osapäiväpaikka myönnetään lapselle pysyvästi siihen saakka kunnes lapsi siirtyy
peruskouluun tai sitä vastaavaan kouluun. Hoidon tarpeesta riippuen hoitopaikka voi olla kuitenkin myös
tilapäinen tai määräaikainen. Edellä mainitusta järjestelystä sovitaan yhdessä lasten vanhempien kanssa.
Mikäli vanhempi jää äitiyslomalle, vanhempainlomalle tai hoitovapaalle lapsi ei menetä hoitopaikkaansa,
mutta tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona voi olla esim. osapäivähoitoon tms. siirtyminen.

5.3 Hoitopaikan irtisanominen
Jos päivähoidon tarve päättyy ennen päivähoitopaikan myöntämispäätökseen merkittyä päätymisaikaa,
vanhemmat voivat irtisanoa päivähoitopaikan. Paikka irtisanotaan päivähoidon sähköisen asioinnin kautta
tai kirjallisesti ennen hoidon päättymistä, ja irtisanomisaika on kaksi viikkoa.
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6. Kunnallisesta päivähoidosta perittävät hoitomaksut
Päivähoitomaksuun vaikuttavat perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk ja perheen koko.
Päivähoidosta perittävä asiakasmaksu on enintään 283 euroa nuorimmasta lapsesta ja 255 euroa toiseksi
nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta. Muiden lasten kokopäivähoidosta peritään 20 %
nuorimman lapsen maksusta, joka on enintään 56,60 euroa. Maksujen indeksitarkistus tehdään seuraavan
kerran 1.8.2016.

6.1 Perhekoko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

6.2 Tulot
Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan, tämän puolison tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön sekä päivähoidossa olevan lapsen veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Palkkatuloihin lisätään lomaraha 5 %.
Perheen tuloina ei huomioida:
 Lasten kotihoidon tukea
 Lapsilisää
 Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) alle 16-vuotiaan vammaistukea
 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea sekä ruokavaliokorvausta
 Kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 Asumistukea
 Tapaturma-vakuutuksen perusteella suoritettava sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 Sotilasavustusta ja rintamalisää
 Opintorahaa, aikuiskoulutustukea ja opintotuen asumislisää
 Toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
mukaista ylläpitokorvausta
 Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
 Opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
13
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 Perhehoidon kustannusten korvauksia

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

6.3 Päivähoitomaksun tarkistaminen
Päivähoitomaksu määrätään perheen esittämien tositteiden perusteella. Perheellä on velvollisuus
ilmoittaa kirjallisesti liitteineen jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Jos
maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan
maksu oikaista takautuvasti.

6.4 Kunnallisen päivähoidon kuukausimaksu (”100 % -maksu”)
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana.
Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään
edellisen vuoden syyskuussa.

6.4.1 Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
Taulukko 1.
Perhekoko

Vähimmäis-

Maksuprosentti (%)

Korkeimman

bruttotuloraja €/kk

maksun

bruttotuloraja €/kk

2

1 355

11,5

3 816

3

1 671

9,4

4 682

4

1 983

7,9

5 565

5

2 116

7,9

5 698

6

2 248

7,9

5 830

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin
vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 26 €, maksua ei peritä.
Jos perhe ei ilmoita tulojaan, perheen lapsista peritään hoitoajan mukainen korkein maksu.
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6.4.2 Päivähoitomaksun laskeminen
Voit laskea perheesi päivähoidon kuukausimaksun seuraavan laskentamallin avulla:
1.

Määritä perhekokosi

2. Selvitä perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk
3. Tarkista taulukosta 1: Perheenne vähimmäisbruttotuloraja €/kk ja korkeimman maksun bruttotuloraja
€/kk
4. Vähennä: Perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk – Perheen vähimmäisbruttotuloraja €/kk
5. Kerro vähennyksen jälkeinen (“jäljelle jäävä”) arvo taulukon 1 osoittamalla vähennysprosentilla (11,5 ,
9,4 tai 7,9 %)
6. Saat tulokseksi € - määräisen arvon, joka vastaa kunnallista päivähoitomaksua nuorimmasta ja toiseksi
nuorimmasta lapsestasi. Muut lapset lasketaan 20 % osuutena nuorimmasta päivähoitolapsestasi.

6.4.3 Esimerkki päivähoitomaksun laskemisesta
1. Viiden hengen perhe, jossa kolme lasta kunnallisessa päiväkotihoidossa
2. Perheen keskimääräinen bruttotulo = 4100 € / kk
3. Vähimmäisbruttotuloraja = 2116€/kk
Korkeimman maksun bruttotuloraja = 5698€/kk
4. 4100€/ kk – 2116€/kk = 1984 €/ kk

5. 1984 €/kk * 0,079 = 156,736 €/kk/lapsi (nuorimmainen ja toiseksi nuorimmainen)

Päivähoitomaksu kaikista lapsista = 156,736€ + 156,736€+ (156,736€*0,20) =344,8192 €/kk
Päivähoitomaksun suuruuden voi myös arvioida päivähoidon sähköisessä asioinnissa (kts 2.1).
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On tärkeä ymmärtää, että näin laskettu maksu on niin kutsuttu ”100 % ” päivähoitomaksu. Tieto tulee
oleelliseksi laskettaessa erilaisia vähennyksiä täysimääräiseen 100 % päivähoitomaksuun. Nämä
vähennykset

täysimääräisestä

hinnasta

johtuvat

esimerkiksi

puolipäivähoidosta,

säännöllisistä

poissaolovähennyksistä ja esiopetusta täydentävästä päivähoidosta.

6.4.4 Päivähoitomaksu ja päivähoitotunnit
 Yli 7 tuntia kestävästä kokopäivähoidosta peritään 100 % maksu.
 Yli 5 tuntia mutta enintään 7 tuntia kestävästä kokopäivähoidosta peritään 80 % kokopäivähoidon
maksusta.
 Enintään 5 tuntia kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta.

6.4.5 Päivähoitomaksu ja esiopetukseen liittyvä päivähoito
Maksutonta esiopetusta annetaan koulupäivinä neljä tuntia päivässä. Esiopetukseen liittyvän päivähoidon
maksu on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2.
Esiopetus ja päivähoito yhteensä tuntia/pv

Hoitomaksu kokopäivähoidon (”100 %”) maksusta

yli 9 h

80 %

yli 7 – enintään 9 h

60 %

enintään 7 h

45 %

Jos lapsi tarvitsee päivähoitoa koulujen joulu-, hiihto- ja kesäloma-aikoina, peritään päivähoitomaksut
kyseessä olevalta ajalta kokopäivähoidon maksun mukaan. Ennen esiopetuksen alkamista elokuussa
hoitomaksu peritään kokopäivähoidon maksun mukaan, vaikka lapsi ei käyttäisi hoitopaikkaa.

6.4.6 Päivähoitomaksu ja poissaolo
Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua
ei peritä lainkaan
2. Jos

lapsi

on

sairautensa

vuoksi

poissa

päivähoidosta

vähintään

11

kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet päivähoidonkuukausimaksun määrästä
16

toimintapäivää

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa

3.8.2015

3. Jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina
päivinä, maksuna peritään puolet päivähoidonkuukausimaksun määrästä.
Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu, vaikka lapsi olisi ollut läsnä vain yhden ainoan päivän.

6.4.7 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä alennus

Lapsen

hoitoajoista

tehdään

kirjallinen,

toistaiseksi

voimassa

oleva

hoitoaikasopimus

lapsen

päivähoitopaikan kanssa. Säännöllisiä poissaoloja tulee olla vähintään 4, jotta 4% päivähyvitys annetaan ja
hyvitys annetaan enintään 12 poissaolopäivältä kuukaudessa. Säännöllisten poissaolojen tulee toteutua
vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos kuukausittaisten poissaolojen määrä vaihtelee, käytetään kolmen
kuukauden keskiarvoa. Perheen loma-aikoja ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin
poissaoloihin.

6.5 Tilapäinen päivähoito ja leikkitoiminta
Tilapäisestä päivähoidosta peritään:
 Ensimmäiseltä lapselta kokopäivähoidosta 28 €/pv ja osapäivähoidosta 15 €/pv
 Toisista lapsista kokopäivähoidosta 15 €/pv ja osapäivähoidosta 8€/pv.
Leikkitoiminnasta peritään 10 €/ 2h.

6.6 Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Päivähoitomaksu peritään päivähoitopäätöksen mukaisesta hoidon aloituspäivästä alkaen. Jos lapsen
hoitosuhde irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Jos lapselle haettua ja myönnettyä
päivähoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen
alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.

6.7 Tiedustelut päivähoitomaksuista
Päivähoitomaksuja koskeviin tiedusteluihin vastaa toimistonhoitaja Kaarina Taira puh. 09 5056 256 tai
kaarina.taira@kauniainen.fi.
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7. Vaihtoehto kunnallisesti järjestetyille
varhaiskasvatuspalveluille Lasten hoidon tuet
Kunnan järjestämien varhaiskasvatuspalveluiden sijaan perhe voi vaihtoehtoisesti hoitaa lapsiaan kotona
tai ostaa yksityistä päivähoitopalvelua.
Vaihtoehtoisiin ratkaisuihin on omat taloudelliset tuet, joita perhe voi hakea: lasten kotihoidon tuki ja/tai
lasten yksityisen hoidon tuki. Lapselle voi hakea vain jompaakumpaa tukea, mutta perheessä on toki
mahdollista hakea molempia tukia eri lapsia kohden.
Molemmat tukimuodot rakentuvat kaikissa Suomen kunnissa kolmesta osasta: Tuen perusosasta, tuen
tulosidonnaisesta lisäosasta sekä tuen mahdollisesta kunnallisesta lisäosasta. Kauniaisissa maksetaan
molemmista tuista kunnallinen lisäosa.
Kaikkia edellä mainittuja tuen osia haetaan Kelan kautta.
Lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta on saatavilla kattavaa tietoa KELA:n internetsivuilla
osoitteessa: http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen.
Tietoa on lisäksi saatavilla Kauniaisten varhaiskasvatuksen päälliköltä numerosta 09-5056 820 (Maanantai,
tiistai ja torstai 9:30 - 11:00).

Kuvio 1. Tuen rakentumisen periaate (valtiollinen osuus + kunnallinen osuus)

Tuen kunnallinen
"lisäosa"
Tuen tulosidonnainen
"lisäosa"
Tuen "perusosa"
- Ei tuloriippuvainen
- Maksetaan jokaiselle
lapselle

- Riippuvainen perheen
koosta ja perheen
keksimääräisistä
bruttotuloista €/kk
- Tuen ehdot on mainittu
tukea hakiessa
18
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7.1 Lasten kotihoidon tuki
Lapsen kotihoidon tuella tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemmalle tai muulle huoltajalle
suoritettavaa taloudellista tukea. Tukea maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä sille vanhemmalle,
joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Avoimeen perhetoimintaan (kts 1.3) osallistuminen ei vaikuta kotihoidon
tuen suuruuteen. Oikeus kotihoidon tukeen pätee alle kolmevuotiaaseen lapseen tai lapsiin perheessä,
jossa on alle kolmevuotias lapsi.

Lapsen kotihoidon tuki rakentuu kolmesta osasta: perusosasta1, tulosidonnaisesta lisäosasta2 ja
mahdollisesta kunnallisesta lisäosasta 3.
Lapsen kotihoidon tuen perusosa1 maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta; tulosidonnainen
lisäosa2 maksetaan yhdestä tukeen oikeutetusta lapsesta ja Kauniaisissa kunnallinen lisäosa3 maksetaan
yhdestä tukeen oikeutetusta lapsesta.

7.1.1 Lapsen kotihoidontuen perusosa1

Taulukko 2.
Lasten kotihoidontuen perusosa1

€ /kk/jokainen lapsi

Alle 3-vuotias lapsi

341,06

Muut* alle 3-vuotiaat lapset

102,11

3-6 vuotiaat lapset

65,61

*Oikeus kotihoidon tukeen on kuitenkin vain, jos lapsi on alle kolmivuotias tai jos lapsi kuuluu samaan
perheeseen alle kolmivuotiaan hoitorahaan oikeuttavan ja samalla tavalla hoidettavan lapsen kanssa.
Lapsen kotihoidon tuen perusosa 1 maksetaan jokaisesta lapsesta. Perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk
eivät vaikuta lapsen kotihoidontuen perusosan1 määrään.

7.1.2 Lapsen kotihoidontuen tulosidonnainen lisäosa2

Kotihoidontuen tulosidonnaisen lisäosan2 määrä riippuu perheen keskimääräisistä bruttotuloista €/kk ja
perheen koosta. Kotihoidontuen tulosidonnainen lisäosa2 voi olla enintään 182,52 euroa/kk ja sitä
maksetaan yhdestä perheen kotihoidontukeen oikeuttavasta lapsesta.
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Tarkastele taulukkoa 4. Jos perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk ylittävät perhekoon osoittaman
korkeimman tuen bruttotulorajan €/kk, kotihoidontuen tulosidonnaista lisäosaa2 ei makseta. Jos perheen
keskimääräiset bruttotulot €/kk alittavat perhekoon osoittaman vähimmäisbruttotulorajan €/kk,
kotihoidontuen tulosidonnainen lisäosa2 maksetaan täysimääräisenä. Kaikki muut arvot näiden kahden
ääriarvon välillä on laskettava erikseen määriteltäessä perheen kotihoidontuen tulosidonnaista lisäosaa2.
Laskuesimerkki Lasten kotihoidontuesta on tarjottu dokumentissa tämän kappaleen viimeisessä osiossa.

Taulukko 4.
Perheen koko*

Vähimmäisbruttotuloraja
€/kk

Vähennysprosentti (%)

Korkeimman

tuen

bruttotuloraja €/ kk

2

1 160 €/kk

11,5

2 747,09 €/kk

3

1 430 €/kk

9,4

3 371,65 €/kk

4 tai enemmän

1 700 €/kk

7,9

4 010,32 €/kk

*Tulorajaa määrättäessä perheen koossa otetaan huomioon perheen lapsista enintään kaksi. Heidän tulee
lisäksi olla lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen valintaoikeuden piirissä
(vanhempainrahakauden päättymisestä sen vuoden heinäkuun 31. päivään saakka, jona lapsi siirtyy
oppivelvollisena peruskouluun).

7.1.3 Lapsen kotihoidon tuen kunnallinen lisäosa 3

Lasten kotihoidon tuen kunnallinen lisäosa

3

on 252,28 euroa/kk. Lasten kotihoidon tuen kunnallinen

3

lisäosa maksetaan perheille, jotka ovat oikeutettuja lasten kotihoidon tuen perusosaan 1.
Lasten kotihoidon tuen kunnallista lisäosaa

3

maksetaan yhdestä lapsesta: perheen nuorimman alle 3-

vuotiaan lapsen hoidosta. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden mittainen ajanjakso.
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7.1.4 Esimerkki lapsen kotihoidon tuen laskemisesta (osien summa)
 Viiden hengen perhe, jonka lapsien iät ovat 2, 4 ja 5.
 Perheen keskimääräinen bruttotulo = 4000 € / kk
 Tarkastele edellisten sivujen taulukoita ja informaatiota

1. Lastenhoidontuen perusosa1 (Maksetaan jokaisesta lapsesta)
 Yksi alle 3-vuotias lapsi = 341,06 €/ kk
 Kaksi 3- 6 vuotiasta lasta = 65,61€/kk* 2
 Lapset yhteensä = 472,28 €/kk

2. Lastenhoidontuen tulosidonnainen lisäosa2 (Maksetaan yhdestä lapsesta)

Perheen keskimääräinen bruttotulo €/kk ei ylitä korkeimman tuen bruttotulorajaa €/kk.
a) Taulukko 4: Perhekoon osoittama perheen vähimmäisbruttotuloraja €/kk vähennetään perheen
keskimääräisistä bruttotuloista €/kk.

4000 €/kk – 1700 €/kk = 2300 €/kk

b) “Jäljelle

jäävä

osuus”

(arvojen

laskettu

erotus)

kerrotaan

perhekoon

osoittamalla

vähennysprosentilla.

2300€/kk* 0,079 = 181,7 €/kk

3. Lasten kotihoidon tuen kunnallinen lisäosa 3 (Maksetaan yhdestä lapsesta)
=252,28€/kk

4. Lapsen kotihoidon tuki yhteensä (osien summa)

Laske yhteen kolme edellä laskettua muuttujaa (Lasten kotihoidontuen perusosa1, tulosidonnainen lisäosa2
ja kunnallinen lisäosa3) ja saat perheesi kotihoidontuen määrän €/kk.
472,28 €/kk + 181,7€/kk +252,28€/kk = 906,26 €/kk

21

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa

3.8.2015

7.2 Joustava hoitoraha
Joustavaa hoitorahaa voi saada, jos vanhemman tai muu huoltajan keskimääräinen työaika lapsen hoidon
vuoksi on enintään 30 tuntia viikossa. Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman
työ-ajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk. Joustavaa hoitorahaa
maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta, joka on alle 3-vuotias. Joustava hoitoraha on verotettavaa
tuloa. Joustavaa hoitorahaa voi hakea kun äitiys,-isyys- ja perherahakausi ovat loppuneet.
Työaikajärjestelyt sovitaan yhdessä vanhemman ja työnantajan välillä.

Joustava hoitoraha on:
 243,13 €/kk, kun työ-aika enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta
 162,09 €/kk, kun työaika on yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta

Lisätietoa

joustavasta

hoitorahasta

on

saatavilla

internetissä

osoitteesta:

http://www.kela.fi/joustavahoitoraha

7.3 Lapsen yksityisen hoidon tuki
Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan
järjestämässä päivähoidossa. Tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka
hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista myönnetään yksityisen
hoidon tukea sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.
Yksityisen hoidon tuki maksetaan aina päivähoidon tuottajalle. Vaikka yksityisen hoidon tuki maksetaan
päivähoidon tuottajalle, lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta. Tukea maksetaan enintään hoidon
korvaukseksi sovittu määrä.
Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten
päivähoitotoimintaa, tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden
kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen. Oikeutta
yksityisen hoidon tukeen ei ole, jos sukulainen tai muu henkilö hoitaa lasta eikä hänellä ole työsopimusta,
tai hän ei peri korvausta työstään. Jos perheessä kuitenkin on alle kolmivuotias lapsi, perhe voi hakea lasten
kotihoidon tukea. (ks.myös www.kela.fi)

22

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa

3.8.2015

Lapsen yksityisen hoidon tuki rakentuu kolmesta osasta: perusosasta1, tulosidonnaisesta lisäosasta2 ja
mahdollisesta kunnallisesta lisäosasta 3.
Lapsen yksityisen hoidon tuen perusosa1, tulosidonnainen lisäosa2 ja kunnallinen lisäosa3 maksetaan
jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

7.3.1 Lapsen yksityisen hoidon tuen perusosa 1
Lapsen yksityisen hoidon tuen perusosa 1 on 174,38 €/kk/ jokainen perheen lapsi*.
*Jos lapsi osallistuu kunnalliseen esiopetukseen tai aloittaa koulun 6-vuotiaana tai kuuluu pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin, lapsen yksityisen hoidon tuen perusosan tuen maksu on 63,89 €/kk/lapsi.

7.3.2 Lapsen yksityisen hoidon tuen tulosidonnainen lisäosa2
Lapsen yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen lisäosan2 määrä riippuu perheen koosta ja perheen
keskimääräisistä bruttotuloista €/kk. Lapsen yksityisen hoidon tuen tulosidonnainen lisäosa

2

on

suurimmillaan 146, 64 €/kk/lapsi ja sitä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta perheen lapsesta.

Taulukko 5.
Perheen koko

Vähimmäis-

Vähennysprosentti (%)

(henkilöä)

bruttotuloraja €/kk

Korkeimman tuen
bruttotuloraja €/ kk

2

1 160

11,5

2 429,70

3

1 430

9,4

2 983,36

4 tai enemmän

1 700

7,9

3 548,30

Tarkastele taulukkoa 5. Jos perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk ylittävät perhekoon osoittaman
korkeimman tuen bruttotulorajan €/kk, lapsen yksityisen hoidon tuen tulosidonnaista lisäosaa2 ei makseta.
Jos perheen keskimääräiset bruttotulot €/kk alittavat perhekoon osoittaman vähimmäisbruttotulorajan
€/kk, lapsen yksityisen hoidon tuen tulosidonnainen lisäosa2 maksetaan täysimääräisenä. Kaikki muut
arvot näiden kahden ääriarvon välillä on laskettava erikseen määriteltäessä perheen yksityisen hoidon tuen
tulosidonnaisen lisäosan2 määrää. Laskuesimerkki Lapsen yksityisen hoidon tuesta (kokonaisuudessaan) on
tarjottu dokumentissa tämän kappaleen viimeisessä osiossa.
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Jos lapsi osallistuu kunnalliseen esiopetukseen tai aloittaa koulun 6-vuotiaana tai kuuluu pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin, vain 50% lapsen yksityisen hoidon tuen lasketusta tulosidonnaisesta lisäosasta2
maksetaan.

7.3.3 Lapsen yksityisen hoidon tuen kunnallinen lisäosa3
Lapsen yksityisen hoidon tuen kunnallinen lisäosa3 maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta perheen
lapsesta. Tuki määräytyy sen mukaisesti, mistä yksityistä päivähoitoa ostetaan. Lapsen yksityisen hoidon
tuen kunnallisen lisäosan3 kategoriat on esitetty alla:

Yksityinen päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito (Kokopäivähoito)
620 € / kk/ lapsi
= Alle 3-vuotiaalle lapselle
440 € / kk/ lapsi
= 3-6- vuotiaalle lapselle

Yksityinen perhepäivähoito
320€ / kk/ lapsi
= Alle 3-vuotiaalle lapselle
175€ / kk/ lapsi
= 3-6 vuotiaalle lapselle

Työsopimussuhteinen yksityinen päivähoitaja
570€ / kk/ lapsi
Alle 3-vuotiaalle lapselle
150 € / kk/ lapsi
3-6 vuotiaalle lapselle
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Lapsen yksityisen hoidon tuen kunnallisen lisäosa3n ehtona on että yksityinen päivähoito kestää yli
kuukauden.
Lisätietoa Lapsen yksityisen hoidon tuen kunnallisesta lisäosasta3 voi tiedustella Kauniaisten
varhaiskasvatuspäälliköltä numerosta 09- 5056 820 (Maanantai, tiistai ja torstai 9:30 - 11:00). Lisätietoa
hakemisesta on tarjolla myös internetissä osoitteessa:
http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_yksityisen-hoidon-tuki

7.3.4 Esimerkki lapsen yksityisen hoidon tuen laskemisesta (osien summa)





Viiden hengen perhe, jossa lapset: 2, 4 ja 5-vuotiaat
Lapset käyvät yksityisessä päiväkodissa
Perheen keskimääräinen bruttotulo = 3500 €/kk
Tarkastele edellisten sivujen taulukoita ja informaatiota

1. Perusosa1 (Maksetaan jokaiselle tukeen oikeutetulle lapselle)
Lapset yhteensä = 174,38€/ kk * 3 = 523,14€/ kk
Perheen lapset eivät käy esikoulua tai muuta vähennettyyn tukeen johtavia tekijöitä.
2. Tulosidonnainen lisäosa2 (Maksetaan jokaiselle tukeen oikeutetulle lapselle)
Perheen keskimääräinen bruttotulo €/kk ei ylitä korkeimman tuen bruttotulorajaa €/kk.
a) Taulukko 5: Perhekoon osoittama perheen vähimmäisbruttotuloraja €/kk vähennetään
perheen keskimääräisistä bruttotuloista €/kk
3500 €/kk – 1700 €/kk = 1800 €/kk
b) “Jäljelle jäävä osuus” (arvojen laskettu erotus) kerrotaan perhekoon osoittamalla
vähennysprosentilla.
1800€/kk * 0,079 = 146,64 €/kk/lapsi
Perheen lapset eivät käy esikoulua tai muuta vähennettyyn tukeen johtavia tekijöitä.
Lapset yhteensä= 146,64€/month * 3 = 439,92 €/kk
3. Kunnallinen lisäosa 3 (Maksetaan jokaiselle tukeen oikeutetulle lapselle)
Tarkista Lapsen yksityisen hoidon tuen kunnallisen lisäosan3 kategoriat:
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= Kategoria: Yksityinen päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito (Koko päivä hoito)
Lapset yhteensä= 620 € + 440 € + 440 € = 1500 €
4. Lapsen yksityisen hoidon tuki yhteensä (osien summa)
Laske yhteen kolme edellä laskettua muuttujaa (Lasten kotihoidontuen perusosa1, tulosidonnainen
lisäosa2 ja kunnallinen lisäosa3) ja saat perheesi yksityisen hoidon tuen määrän €/kk.
523,14 €/kk + 439,92 €/kk + 1500 €/kk = 2463,06 €/kk
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7.4 Yhteenveto lapsen hoidon tuista Kauniaisissa
KOTIHOIDON TUKI
Alle 3-vuotias lapsi ja alle 3-vuotiaan lapsen sisarukset

Perusosa €/kk

Tulosidonnainen
lisäosa2 €/kk

Kunnallinen lisäosa 3
€/kk

Lasten
kotihoidontuki
yhteensä €/kk

Kotihoidon tukeen
oikeutettu perheen nuorin
lapsi

341,06

0 - 182,52

252,28

593,34 – 775,86

*Sisaruslisä alle 3vuotiaalle sisarukselle

102,11

*Sisaruslisä 3-6- vuotiaalle
sisarukselle

65,61

1

YKSITYISEN HOIDON TUKI
Alle 3-vuotiaat
Yksityisen
Kunnallinen lisäosa 3
hoidontuki yhteensä
€/kk
€/kk

Yksityisen päivähoidon
tuen muoto

Perusosa1 €/kk

Tulosidonnainen
lisäosa2 €/kk

Yksityinen päiväkoti tai
ryhmäperhepäivähoito

174,38

0- 146,64

620

794,38 – 941,02

Yksityinen
perhepäivähoito

174,38

0- 146,64

320

494,38 – 641,02

Työsopimussuhteinen
yksityinen päivähoitaja

174,38

0- 146,64

570

744,38 – 891,02

Yksityisen päivähoidon
tuen muoto

Perusosa1 €/kk

Tulosidonnainen
lisäosa2 €/kk

Yksityinen päiväkoti tai
ryhmäperhepäivähoito

174,38

0- 146,64

440

614,38 – 761,02

Yksityinen
perhepäivähoito

174,38

0- 146,64

175

349,38 – 496,02

Työsopimussuhteinen
yksityinen päivähoitaja

174,38

0- 146,64

150

324,38 – 471,02

0- 123,32

100 (maksuttomaan
esiopetukseen
osallistuva lapsi)

164,16 - 287,42

3-6-vuotiaat

Osapäivähoito (Kaikki
muodot)

64,16
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8. SAIRAAN LAPSEN HOITO
Granin lähiapu ry.
 Luotettavia koulutettuja tilapäishoitajia
 Puhelinaika arkisin klo 9-13, puh. 040 518 9281
 Sähköpostisoite granin.lahiapu.ry@kolumbus.fi
 Toiminnanjohtaja Elena Vainio
 Palveluohjaaja Sanna Jensen

Väestöliitto
 puh: 228050 / lastenhoitopalvelu
 Koko pääkaupunkiseutua palveleva koulutettujen hoitajien verkosto.

MLL (Mannerheimin lastensuojeluliitto)
 Lastenhoitoapu
 www.lastenhoito.mll.fi
 puh. arkisin 8-12

044 0303301
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9. ERITYISPÄIVÄHOITO JA YHTEISTYÖTAHOT
Päivähoidon eräänä tehtävänä on erilaisten kehityshäiriöiden ja -viivästymien mahdollisimman varhainen
toteaminen ja kuntouttavan varhaiskasvatuksen järjestäminen. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevien
lasten päivähoito järjestetään ensisijaisesti muiden lasten kanssa huolehtien samalla heidän
erityisohjauksestaan. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä
lapsen vanhempien, henkilökunnan, erityistyöntekijöiden ja tarvittaessa lasta tutkivan tahon kanssa.

Kaupungin erityispäivähoidon asiantuntijat
Erityislastentarhanopettaja Marjut Stubbe (suomenkieliset sekä maahanmuuttajataustaiset lapset ja
perheet)
 puh. 09-5056 231 / 050-594 2357.
Erityislastentarhanopettaja Henrietta Munck (ruotsinkieliset lapset ja perheet)
 puh. 09-5056 810 / 050 573 9010.

Kaupungin päivähoidon säännölliset yhteistyökumppanit:
 erityispäivähoidon asiantuntija
 puheterapeutti
 psykologi/perheneuvola
~ kasvun ja kasvatuksen tukemiseen liittyvät asiat
 koulupsykologi
~ kouluvalmiuteen liittyvät asiat
 äitiys- ja lastenneuvola
~ lasten terveyteen liittyvät asiat
 perheohjaaja
 koulut
~ säännöllinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä
 liikuntatoimi
~ esim. uimakoulu 6-vuotiaille
 seurakunta
~ kirkkopyhiin liittyvät tilaisuudet ja vierailut
 kulttuuritoimi
~ erilaiset kulttuuritilaisuudet kuten konsertit, teatterit jne.
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Yhteistyötä tehdään sopimuksen mukaan myös kuvataidekoulun, musiikkikoulun, eri järjestöjen ja muiden
tahojen kanssa.

Kaupungin kaikkiin työntekijöihin saa yhteyden myös sähköpostitse.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi.
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