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Tervetuloa Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen asia kkaaksi toimikaudella 2019–2020! 
 
 
Varhaiskasvatuksen aloitus on iso muutos perheen elämässä. Suosittelemme, että käytte ennen aloitusta 
tutustumassa lapsenne varhaiskasvatuspaikkaan . Useampi tutustumiskerta on mahdollinen. 
Tutustumisajankohdasta voitte sopia ottamalla yhteyttä lapsenne varhaiskasvatuspaikkaan. Puhelinnumero 
ja osoite löytyvät eAsioinnissa sähköisestä päätöksestä.  
Varhaiskasvatuksen alkaessa järjestetään varhaiskasvatussuunnitelman mukainen aloituskeskustelu.  
 
Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen  
Varhaiskasvatuslaskutus käynnistyy päätöksen mukaisesta varhaiskasvatuksen aloituspäivästä. Kotihoidon 
tuki päättyy, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Vanhemmat ilmoittavat varhaiskasvatuksen 
aloittamisesta Kelaan. 
 
Muutokset aloituspäivässä tulee aina sopia palveluohjauksen kanssa. Varhaiskasvatuksen aloitusta voi 
siirtää kerran ja korkeintaan kuukaudella eteenpäin.  
  
Jos ette ota tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan, tulee paikka perua kirjallisesti 
varhaiskasvatus@rauma.fi    
Jos lapsi tarvitsee jatkossa varhaiskasvatuspaikkaa, tulee tehdä uusi hakemus. 
 
Varhaiskasvatusaikojen sähköinen ilmoittaminen 
Varhaiskasvatusajat tulee ilmoittaa vanhempien eAsioinnissa, jonne linkki löytyy 
https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiska svatus/   . Sivulta löytyy myös ohje hoitoaikojen 
ilmoittamiseen.   
Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen sulkeutuu aina edeltävän viikon maanantaina klo 12. Käytämme 
ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja henkilökunnan työvuorojen suunnittelun ja ruokatilausten pohjana.  
 
NFC-tunniste 
Jokaiselle lapselle saatte ensimmäisenä varhaiskasvatuspäivänä oman NFC-tunnisteen, jolla vanhemmat 
itse kirjaavat eli ”tägäävät” lapsen sisään ja ulos ryhmän matkapuhelimen Vakasovelluksessa.  
Kirjauspuhelin on kirjauksia tehdessänne henkilökuntaamme kuuluvan hallussa. Henkilökuntamme aktivoi 
tunnisteen ensimmäisenä varhaiskasvatuspäivänä ja he opastavat tunnisteen käytössä ja auttavat 
vanhempia tarvittaessa. 

Varhaiskasvatusmaksun määrääminen 
Asiakasmaksusopimuksella  varaatte lapsellenne tarvittavan määrän tunteja /kk. Sopimus tulee palauttaa 
varhaiskasvatuspaikkaan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspäätöksen saamisesta. Palautus 
viimeistään ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta, koska sopimus tarvitaan varhaiskasvatusmaksun 
määritystä varten. Perhepäivähoidossa sopimus palautetaan ennen varhaiskasvatuksen alkua palvelupiste 
Pyyrmanniin tai postitse alla olevaan osoitteeseen.  
Varhaiskasvatusmaksun määräämiseksi tarvitsemme tiedot myös perheenne tuloista. Tuloselvityslomake  
ja palkkalaskelmat  toimitetaan kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta postitse os. Rauman 
kaupunki, Sivistyshallinto, Varhaiskasvatus/tuloselvitykset, PL 113, 26101 Rauma tai henkilökohtaisesti 
palvelupiste Pyyrmaniin Valtakatu 2A.    
  
Jos tulonne ovat nyt oleellisesti erilaiset kuin ne tulevat olemaan lapsenne varhaiskasvatuksen alkaessa tai 
ette vielä voi toimittaa tulotietoja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistosihteeriin.  
(yhteystiedot alla) 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Rauman varhaiskasvatus 


