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Sihteeri ja koollekutsuja: 
Koski-Säntti Kirsi 

 
Asialista: 
 

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat 
Todetaan, että äkillisten sairastumisien vuoksi useampi jäsen on estynyt osallistumasta 
kokoukseen. 

 
2. Kokouksen teemat: varhaiskasvatus, esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta 

 
Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä aamu-ja iltapäivätoimintaan hakuaika on 
1.8.2023 alkavalle kaudelle on 6.-19.2.2023. Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri 
vuoden perheen tarpeen mukaan, mutta mikäli huoltajat tietävät/arvioivat työllistyvän 
tulevaan syksyn aikana, hakemus on hyvä tehdä hakuaikana. 
 
Kirsi Koski-Säntti esitteli varhaiskasvatuspalveluja ja palveluihin hakemista Kauhajoen 
kaupungin kotisivujen kautta. Varhaiskasvatuksen kotisivuja päivitetään akuutisti ja sieltä 
on saatavilla ajankohtainen tieto. Tulevalla kaudella kaikki nykyiset varhaiskasvatusyksiköt 
ja toimintamuodot ovat toiminnassa seuraavanakin toiminta vuotena (1.8.2023-31.7.2024) 
siitä huolimatta, että syntyneiden lasten määrä on selkeästi pienempi kuin esiopetukseen 
siirtyvien lasten määrä. Lasten osuus varhaiskasvatukseen osallistumiseen on jokaisessa 



ikäluokassa lisääntynyt sekä huoltajien työllistymisen että lasten subjektiivisesta 
oikeudesta varhaiskasvatukseen vuoksi. 
 
Varhaiskasvatuskerhoihin haetaan myös hakuaikana ja kaikkien lasten tulee hakea paikkaa 
eli kerhopaikka haetaan vuosittain. Varhaiskasvatuskerho aloitetaan mikäli hakijoita on  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat nousevat 1.3.2023. Tämän seurauksena 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat perheillä laskemaan. Kauhajoella tulee olemaan 
yli 70 % perheistä, joiden varhaiskasvatus tulee olemaan maksutonta. Tällä hetkellä 
maksuton varhaiskasvatus on yli 50 %:lla asiakkaista. Maksu ei automaattisesti mene 
nollaan, vaan huoltajien tulee toimittaa tulotiedot, joiden perusteella maksu määräytyy 0-
295 euron välille. Korkein maksu on edelleen 295 e/kk.  
 
Kaikille viisivuotiaille lapsille Kauhajoen kaupunki myöntää maksutonta 
varhaiskasvatusta 20 t/vk. Tällä tavoin kaikki viisivuotiaat lapset voivat osallistua ns. 
viskaritoimintaan ennen esiopetusvuotta. Tämä ratkaisu on linjassa mahdollisesti tulevalle 
kaksi vuotiselle esiopetukselle.  
 
Esiopetukseen hakeminen. Vuonna 2017 lasten koteihin on lähetetty kirjeet, joissa on 
ohjeet esiopetukseen hakemiseen. Kirjeessä on myös lapsen tuleva esiopetuspaikka, joka 
määräytyy lähikouluperiaatteella. Mikäli lapsi halutaan toiseen kouluun esiopetukseen, 
tulee hakemuksen kakkostoiveeseen kirjata tämä toive ja lisätietoihin perustella, miksi on 
hakemassa muualle kuin omaan lähikoulun esiopetukseen. Lähikoulun vaihtoa varten 
toimistosihteeri Johanna Luomapurolta on saatavilla erillisiä hakemuksia.  
Asiakasfoorumin jäsenet kokevat, että esiopetus on laadukasta ja kouluilla järjestettävä 
esiopetus helpottaa perusopetuksen aloittamista, kun kouluympäristö ja lapset sekä 
aikuiset ovat jo tuttuja. 
 
Esiopetusikäisillä lapsilla on vielä oikeus varhaiskasvatukseen. Kauhajoella esioppilaiden 
täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Mikäli 
eskarilaiselle tarvitaan varhaiskasvatusta, apip-toimintaan haetaan samaan aikaan kuin 
esiopetusta.  
Keskustelussa nousee esiin huoli koulukeskuksen esioppilaiden aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta. Huoltajat ovat jopa päättyneet ottamaan lapsensa pois toiminnasta ja 
pyrkineet ratkaisemaan lapsen hoidon muulla tavoin. Yksilöidyt huolenaiheet/palautteet 
viedään toiminnan järjestäjälle esioppilaiden apip-toiminnan parantamiseksi 
turvallisemmaksi esiopetusikäisille.  

 
3. Seuraavaan kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja teemaksi esitetään Hyvinvointialueen 

sote-palveluja. Kutsutaan asiantuntijoiksi perhekeskuksen työntekijöitä. 
 

4. Kokouksen päättäminen 


