Päivähoitoa ja
varhaiskasvatusta
espoolaislapsille

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin
perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:
• järjestää päivähoito kotihoidon tuella, jos
perheessä on alle 3-vuotias lapsi
• hakea kunnallinen päivähoitopaikka
• järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella
(yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu
lastenhoitaja kotona).
Espoossa päivähoitopalveluja järjestetään sekä
kunnallisina että yksityisinä. Tavoitteenamme
on tarjota perheille mahdollisuus valita lapsen
ja perheen tarpeisiin soveltuva päivähoitopaikka
tai muu varhaiskasvatuspalvelu.
• Toimintamme perustuu lapsuuden arvostamiseen, lasten yksilöllisyyteen ja hyvinvointiin
• Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista lasten iän ja erilaiset kehitysvaiheet huo-	
mioon ottavaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta
• Toteutamme perusopetuslain mukaista esiopetusta 6-vuotiaille lapsille
• Teemme yhdessä vanhempien kanssa palvelu-	
sopimuksen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
• Asiakkaiden mielipide on meille tärkeä

Päivähoitopalvelut, niihin hakeminen ja maksut

Kunnalliset päivähoito- ja varhais
kasvatuspalvelut
Päiväkodit
ovat avoinna tarpeen mukaan klo 6.30 - 18.00.
Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautista päivä
hoitoa järjestetään lapsille, joilla on poikkeava
päivähoidon tarve esimerkiksi molempien vanhempien vuorotyön tai iltaopiskelun vuoksi.

palauttaa edellä mainittuihin paikkoihin. Kunnallista
päivähoitopaikkaa voi hakea myös sähköisesti
(www.espoo.fi/paivahoito).
Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät
prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut
vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan
mukaan.

Ostopalvelupäivähoito
Perhepäivähoito
tapahtuu yleensä hoitajan kotona. Kaksi tai kolme
hoitajaa voi yhdessä hoitaa lapsia muussa tilassa,
jolloin puhutaan ryhmäperhepäivähoidosta.
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut
on tarkoitettu perheille, joilla ei ole tarvetta päivähoitoon. Avoimeen toimintaan osallistuminen ei
vaikuta KELA:n maksamaan kotihoidontukeen.
Kotihoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus
osallistua kerhoissa ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Toiminta on osaviikkoista, osapäiväistä
ja maksullista.
Avoimet päiväkodit ja asukaspuistot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona
hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Toiminta on
maksutonta. Asukaspuistoja voivat käyttää myös
koululaiset ja muut alueen asukkaat.
Hakemus kunnalliseen päivähoitoon tulee jättää
viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon
alkamispäivää. Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve
johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuk
sesta, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian kuin
mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa
ennen kuin hoidon tarve alkaa. Kunnallisella päivähoitohakemuksella haetaan kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon
sekä kerhoihin. Avoimiin päiväkoteihin ja asukaspuistoissa tapahtuvaan toimintaan ei tarvitse hakea.
Hakemuslomakkeita saa kaikista kunnallisista
päiväkodeista, päivähoidon alueellisista palvelukeskuksista, yhteispalvelupisteistä tai tulostamalla
lomakkeen internetistä. Hakemuksen voi myös

Espoon kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksia
joidenkin yksityisten päivähoitoyksiköiden kanssa.
Päivähoitoyksiköstä riippuen hoitopaikkaa haetaan
joko suoraan päiväkodista tai kunnallisen päivähoidon hakemuslomakkeella. Hoitomaksut ovat samat
kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Yksityinen päivähoito ja yksityisen
hoidon tuki
Yksityinen päivähoito on yksityisen yrityksen tai
yhteisön tuottamaa, kaupungin valvomaa ja tukemaa
päivähoitoa. Yksityistä päivähoitoa haetaan suoraan
halutusta päivähoitopaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista.
Kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksa
malla palveluntuottajalle yksityisen hoidon tukea
sekä Espoo-lisää. Myös palkatessaan lapsilleen
hoitajan kotiin vanhemmat voivat saada yksityisen
hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee
työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Yksi
tyisen hoidon tukea haetaan KELA:sta.

Kotona hoitaminen ja kotihoidon tuki

Vanhemmat voivat hakea kotihoidon tukea, jos
perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden

päätyttyä. Kotihoidon tukea Espoo-lisineen haetaan
KELA:sta.

Lisätiedot
Päivähoitopalvelujen puhelinneuvonta arkipäivisin ma-pe klo 9-11 ja 12-15 seuraavissa numeroissa:
Espoon keskuksen päivähoitopalvelut
puh. (09) 816 5011 (vaihde)

Matinkylä-Olarin päivähoitopalvelut
puh. (09) 816 4011 (vaihde)

Espoonlahden päivähoitopalvelut
puh. (09) 816 4051 (vaihde)

Tapiolan päivähoitopalvelut
puh. (09) 816 3811 (vaihde)

Leppävaaran päivähoitopalvelut
puh. (09) 816 3011 (vaihde)

Ruotsinkielistä päivähoitoa koskevat tiedustelut
puh. (09) 816 5011 (vaihde)

Lisätietoja päivähoitopalveluista
löytyy internetistä
www.espoo.fi/paivahoito

