
 

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi 

 

Miten pääsen sähköiseen asiointipalveluun? 

 Sähköisiin päätöksiin pääsee varhaiskasvatuksen www-sivujen kautta 

https://www.sievi.fi/varhaiskasvatus kohdasta Sähköiset palvelut 

 Nykyiset asiakkaat pääsevät sähköiseen asiointiin www-sivujen kautta 

https://www.sievi.fi/varhaiskasvatus kohdasta Sähköiset palvelut valinnalla Nykyiset asiakkaat. 

Sinut ohjataan julkihallinnon asiointipalveluiden tietoturvalliseen suomi.fi-tunnistautumiseen. 

Voit itse valita tunnistautumistavan (pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti). 

Sähköisestä asioinnista löydät seuraavat palvelut: 

- Varhaiskasvatushakemus, kerhohakemus 

- Siirtohakemus 

- Yhteystietojen muutos 

- Arvio perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan 

- Korkeimman asiakasmaksun hyväksyminen 

- Tulonselvityksen ja muiden liitteiden lähettäminen 

- Hoitopaikan irtisanominen (katkaisee hoitosuhteen, jolloin paikkaa on haettava voimassa 

olevien hakuehtojen mukaisesti. 

- Sähköisen tiedoksiannon hyväksyminen, jolloin päätöksen valmistumisesta lähetetään 

sähköposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille.  

 Uudet asiakkaat pääsevät tekemään ensimmäisen hakemuksen www-sivujen kautta 

https://www.sievi.fi/varhaiskasvatus kohdasta Sähköiset palvelut  valinnalla Uudet asiakkaat. 
Palvelu ei edellytä tunnistautumista.  
Sähköisestä asioinnista löydät seuraavat palvelut: 
- Varhaiskasvatushakemuksen, kerhohakemuksen 
- Arvion perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaisesti 
- Sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköposti ja/tai 

tekstiviesti molemmille huoltajille. Päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun alla 
olevan linkin kautta. 
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Miten hyväksyn sähköisen asioinnin ja päivitän yhteystietoni? 

 
 Tunnistauduttuasi tulet Meidän perhe –näkymään. Näkymän alalaidasta löydät Saatavilla olevat 

palvelut –valikon. Klikkaa valikosta kohtaa ”Yhteystietojen muutos” 

 

         

 

 

 Tarkista yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite vaaditaan, jotta voit saada 

linkin asiontipalveluun tulleisiin päätöksiin sähköpostitse. Valitse ”Hyväksymme päätöksen 

sähköisen tiedoksiannon”.  Muista pitää myös jatkossa yhteystietosi ajan tasalla! 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Miten näen sähköisen päätöksen? 

 
 Saatuasi sähköpostitse tiedon, että suomi.fi palveluun on tullut sähköinen päätös, kirjaudu palveluun. 

Valitse Meidän perhe kohdasta Yleisnäkymä. 

        

 

 Lapsen nimen kohdalta oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä tiedot saat näkyviin luettelon lapselle 

tehdyistä päätöksistä. 

 Päätöksen perässä olevaa pdf-kuvaketta klikkaamalla saat avattua varsinaisen päätöksen. 

 

 

         

 



 

 

Miten jätän tuloselvityksen asiakasmaksua varten? 

 
 Tunnistauduttuasi tulet Meidän perhe –näkymään. Valitse oma nimesi sivun vasemmasta 

reunasta. Näkymässä kohta Tuloselvitys. 

 

 Mikäli toimitat tulotietosi, valitse kohta Ilmoitan tuloni lähettämällä liitteet ja liitä 

tuloliite/liitteet. Sallittuja tiedostomuotoja ovat doc, docx, jpg, jpeg, rft, tiff ja xls. Liitteen 

maksimikoko on 4Mt. Jos perheessä kaksi huoltajaa, tulee molempien toimittaa tuloselvitys. 

 Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, valitse kohta Hyväksyn korkeimman päivähoitomaksu. 

Tulotietoja ei tällöin tarvitse toimittaa. 

 

 Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löydät www-sivuilta osoitteesta 

https://www.sievi.fi/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut 


